
Biblioteca Central 
Mn. Andreu, 15 
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 933 760 111 
b.cornella.c@diba.cat 

 
Biblioteca Marta Mata 
Rubió i Ors, 184 
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 934 800 602 
b.cornella.mmg@diba.cat 

 

Biblioteca Sant Ildefons 
Plaça Carles Navales, s/n 
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 934 711 242 
b.cornella.si@diba.cat 
 
www.cornella.cat/biblioteques 
facebook.com/xbcornella 
 
 
Horari d’hivern  
(Biblioteca. Central) 

De dimecres a dissabte, de 10 a 14h 
De dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h 
 
Horari d’hivern  
(Biblioteca. Marta Mata i Biblioteca Sant Ildefons) 

Dimarts i dissabtes, de 10 a 14h 
De dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h 
 
Horari d’estiu 
(Totes les biblioteques) 

(del 15 de juny al 15 de setembre) 
De dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols donar 
documents a la 
biblioteca? 
 
(Si us plau, abans de venir amb els llibres 
cal posar-se en contacte amb nosaltres) 
 

Què acceptem? 
 
La biblioteca accepta els següents tipus 
de documents, en bon estat, tant 
digitals com en format paper: 
 

 col·lecció local: obres sobre Cornellà 
i el seu entorn social, cultural i 
històric, sigui quina sigui la seva 
antiguitat.  

 fons especialitzats (Dona i Cinema, 
Flamenc, Moviments socials, 
Pallasos) o dels nostres centres 
d’interès (Racó de Pares i Mares, 
Salut i Vida natural… ). 

 novel·les d’edicions recents, 
best-sellers i lectures escolars 

 llibres, DVD i CD infantils 

 llibres de coneixements de 
menys de 5 anys d’antiguitat 

 pel·lícules i documentals 

 
 

Abans de portar els 
documents… 
 

 Abans de portar res, cal comunicar a la 
biblioteca corresponent de quins 
documents es tracta. Si la donació 
supera els 10 documents, cal fer un 
llistat i portar-lo a la biblioteca (títol, 
autor, editorial i any d’edició/publicació) 
 

 Un cop es té la conformitat de la 
biblioteca, s’acorda un dia per tal de 
lliurar el donatiu. 

 

 



 

Un cop arriben els 
documents… 
 

 Un cop a la biblioteca, el personal farà 
la valoració final per decidir si finalment 
s’accepten o no els documents en concepte 
de donació. 

 Les donacions passaran a ser propietat 
de la biblioteca, per aquest motiu, el seu 
personal pot decidir fer-ne donatiu a d’altres 
biblioteques, entitats sense ànim de lucre, 
etc.  

 
Altres centres on us podeu 
adreçar 
 
(Es recomana posar-vos-hi en contacte abans 
d’iniciar cap tràmit) 
 

CORNELLÀ 
Orfeó Catalònia 
Torres i Bages, 62  
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel.: 933 765 258 
 
Escola Sant Miquel 
Llibre infantil i juvenil  
Domènech i Montaner, 1  
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel: 933 769 056  
a8042299@xtec.cat  

          
 

BARCELONA 
Fundació Formació i Treball (Càritas) 
Només novel·les i contes infantils, en qualsevol 
idioma 
Llull, 430-438 
08930 Sant Adrià del Besòs 
Tel.: 933 034 100 
www.formacioitreball.org 

 
Casal dels Infants del Raval 
Llibres de text escolar  
(no anteriors a 2 anys) 
Junta de Comerç, 16 
08001 Barcelona 
Tel.: 933 170 013 

 
Fundació Engrunes 
Tot tipus de llibres 
Sant Màrius, 53 (botiga)  
08022 Barcelona 
Tel.: 902 360 387 
 
Fundación Familias Unidas  
Llibres infantils en castellà 
València, 429 
08013 Barcelona 
 el               /                
familiasunidas@familiasunidas.org 
 
Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya 
Apartat “Llibreters”  

Pl. Sant Josep Oriol, 4 2n 2a 
08002 Barcelona 
Tel.: 933 187 995 
www.gremillibrevell.cat 
 
Pa Cha Mama. Fundació boliviana  
Només llibres en castellà 
Villarroel, 108 
08011 Barcelona 
Tel.: 934 517 111  
 
Presó Model d’Homes–Escola de Presons 
Llibres ficció (novel·la, teatre, poesia) en 
qualsevol llengua 
Entença, 155 
       arcelona   
Tel.: 934 300 216 ext. 295 
 
Servei d’Afers Penitenciaris 
Accepten edicions a partir de 1997 
Tel.: 932 140 172 

http://www.formacioitreball.org/
mailto:familiasunidas@familiasunidas.org
http://www.gremillibrevell.cat/

