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Reportatge 

La nostra biblioteca municipal: 
Ca l'Oliveres

La biblioteca de Ca l'Oliveres, es va inaugurar  per 
la  festa major el  setembre de 2010.   És  el  fruit 
d'una  rehabilitació  acurada  d'un  edifici  històric 
composat  de  tres  grans  plantes,  construït  l'any 
1872 per Joan Sala i Riera.

Què és pot fer en aquesta biblioteca?

➢ Es pot trobar molta informació i 
assessorament.

➢ Es poden demanar en préstec llibres, CD i 
DVD.

➢ Ofereix formació en tecnologies de la 
informació i comunicació

➢ Reforç a l'autoaprenentatge

➢ Visites guiades a la biblioteca

➢ Activitats culturals i de foment a la lectura

Què hi ha  en aquesta biblioteca?

➢ Hi ha accés gratuït a Internet i zona Wi-Fi.

➢ Té un  espai multimèdia

➢ Sala d'estudi

➢ Bústia de retorn de documents.

Segon aniversari de la biblioteca 
Ca l'Oliveres

Divendres 7 de setembre, la biblioteca va fer  2 
anys que es va inaugurar.

Per celebrar-ho va venir  Engunateatres, que és una 
companyia de teatre, que ens va representar una 
obra titulada “El perquè de les coses”. 

“El perquè de les coses” és un espectacle de conta 
contes amb titelles i objectes.  El recull de contes 
que van  triar van partir d'adaptacions de contes i 
creacions noves.

En aquests dos anys la biblioteca ha anat creixent i 
arrelant entre la població de Lliçà d'Amunt.

➢ En  nombre  de  documents:  van  començar 
amb 20.420 documents i ara hi ha 27.498.

➢ Nombre de visitants: en el darrer any han 
passat 48.000 visitants.

➢ Nombre de préstecs: se n'han fet 24.910

➢ ... i també en l'oferta d'activitats adreçada 
a tots els públics.

Durant  el  mes  d'octubre  s'oferirà  una  exposició 
sobre  els  100  anys  d'en  Massagran  i  anirà 
acompanyada de l'oferta de dos tallers:

Dimarts 16 octubre: Disseny i dibuix d’un Superheroi 

Dimarts 23 octubre: Disseny i dibuix d’un personatge 
Manga 

  


