Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta
Mossèn Anton, 40-48
Tel. 93 464 34 00
b.badalona.cc@diba.cat
De dilluns a divendres de 10 a 20.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h

Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Planeta Mart, 2-10
Tel. 93 383 29 70
b.badalona.lle@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h
Dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca Sant Roc

Av. Congrés Eucarístic, s/n
Tel. 93 460 12 57
b.badalona.sr@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca Lloreda

Av. Catalunya, bloc 56-62
Tel. 93 387 31 75
b.badalona.llo@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca Pomar

Av. Primer de Maig, s/n
Tel. 93 395 35 07
b.badalona.p@diba.cat
Dijous i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca
Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Jacinto Benavente, 3
Tel. 93 461 47 89
b.badalona.ca@diba.cat
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

La Xarxa de Biblioteques Municipals, gestionada per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments
de la província, agrupa més de 210 biblioteques i 9 bibliobusos que treballen de forma coordinada
i amb uns mateixos estàndards de qualitat perquè tothom tingui accés a la informació i la lectura.

Canyadó i Casagemes-Joan Argenté

badabiblios.cat
bibliotecavirtual.diba.cat

Biblioteca

BIBLIOTEQUES DE BADALONA

En conveni amb:

Badalona,
ciutat de primera!

Biblioteca
Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
La Biblioteca Canyado i Casagemes-Joan Argenté és un servei públic
municipal, obert a tothom. Dóna servei als barris de Canyadó, Casagemes i
Manresà. És la sisena biblioteca de la Xarxa Municipal de Biblioteques de la
Ciutat i forma part de la xarxa d’equipaments culturals de l’Ajuntament.
La biblioteca depèn de l’Ajuntament de Badalona i es gestiona en conveni
amb la Diputació de Barcelona.

Sabies que...?
Ha estat una demanda dels veïns i veines per tal de millorar la qualitat
cultural i educativa dels barris als que dóna servei.
És una de les actuacions previstes en el Pla Municipal del Servei Bibliotecari
2011-2025 aprovat per l’Ajuntament.
Està dedicada al poeta badaloní Joan Argenté, nascut l’any 1931. Advocat
de professió, va compaginar l’exercici professional amb el conreu literari i
una intensa activitat cultural. Guanyador del premi Joan Salvat-Papasseit
l’any 1959 i el premi Carles Riba el 1975. El 20012 recull el conjunt de
la seva poesia en el volum Obres complets. Cicle, bicicle, tricicle i altres
llibres. L’any 2006 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
com a reconeixement a la seva dedicació a favor de la llengua i la cultura
catalanes.

Els serveis de la biblioteca
Informació i assessorament
Autopréstec
Accés gratuït a Internet i zona Wi-Fi
Accés a {internet i +} (ofimàtica)
Formació en tecnologies de la informació i la comunicació
Suport a l’autoaprenentatge
Visites guiades a la biblioteca
Suport a l’ensenyament reglat
Espai multimèdia
Accés a bases de dades
Activitats culturals i de foment de la lectura
Sala d’estudi
Bústia 24 hores de retorn de documents
Consulta els serveis virtuals: tràmits en línia, Pregunta a la biblioteca (servei
de referència virtual)...
Els trobaràs a: bibliotecavirtual.diba.cat.
També hi trobaràs informació sobre altres serveis que t’ofereix la biblioteca.

Com pots agafar documents en préstec?
Necessites el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet tenir durant 30 dies:
15 llibres o revistes
6 DVD
9 CD o altres materials multimèdia
Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web.
Cal tornar els documents en el termini indicat. Per cada dia de retard i
document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de demèrit. Per cada 50
punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies.
Accedeix al catàleg col·lectiu, renova o reserva els teus préstecs i consulta
els descomptes que t’ofereix el carnet a: aladi.diba.cat

La Xarxa de Biblioteques Municipals
La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que li permet oferir:

Catàleg col·lectiu Aladí
Des de la biblioteca podràs accedir als 9 milions de documents (llibres,
DVD, CD, revistes i diaris) de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Carnet
Et permet utilitzar el préstec i altres serveis.
És vàlid per a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
T’ofereix descomptes culturals.
Per fer-te el carnet només has de presentar el DNI o el passaport a la biblioteca. Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.
També el pots demanar al web de la Xarxa:
bibliotecavirtual.diba.cat

Préstec interbibliotecari
Pots demanar llibres de qualsevol biblioteca de la Xarxa per mitjà del préstec interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.
Horaris
Horari d’hivern: de l’1 de setembre al 30 de juny
Matí: dimarts, dijous i dissabte de 10 a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Horari d’estiu: de l’1 al 31 de juliol
Tarda: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Agost tancat

