
 

Donació de fons | Servei Municipal de 
Biblioteques 

El Servei Municipal de Biblioteques de Girona agraeix les donacions de llibres i altres 
documents que fa la ciutadania i que poden contribuir a enriquir i ampliar el seu fons o el 
d’altres biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

Condicions i criteris. Per tal que una donació s’integri dins el fons de les biblioteques municipals de 
Girona, ha de complir el següent:   

� Els documents han d'estar sempre en bon estat de conservació, nets i sense anotacions.   

� Les obres hauran d’estar completes i tenir un contingut vigent.  

� No s’acceptaran llibres de text, enciclopèdies, revistes, documents  guixats,  obsolets, incomplets o 
malmesos, ni tampoc aquells que no s’adeqüin a la política de gestió del fons del Servei Municipal de 
Biblioteques.  

� Els DVD, pel·lícules i documentals hauran d’estar en bon estat. No s’acceptaran cintes de vídeo.  

Cal dur una llista dels documents per poder realitzar una donació de fons (llibres, DVD, CD o altres), 
especificant-ne l’any de publicació i l’estat, per poder avaluar si la donació es pot acceptar.  

Si la donació s’accepta, els documents passen a ser propietat del SMBG i no es tornaran. Si algun d’ells 
resultés estar obsolet, malmès, duplicat o no respongués a la política de gestió de la col·lecció, se’n 
disposarà de la manera següent:   

� S’oferirà a altres institucions culturals i/o educatives o bé es derivarà a una altra biblioteca integrada 
dins el Sistema de Lectura Pública, per tal que l’integri al seu fons. 

� Es posarà a la venda.  

� Es portarà a la deixalleria municipal, on es farà el tractament adequat. 

 

 



 

 
Alternatives a la donació de fons | Si tens llibres, Cd, Dvd o altres documents que ja no 
t’interessa continuar tenint però que no responen als criteris d’acceptació de donacions de 
les Biblioteques Municipals de Girona, aquí tens unes quantes alternatives:  

Central de Biblioteques de Girona Servei regional que dóna suport a les biblioteques que té per missió 
de contribuir al desenvolupament de les biblioteques públiques de la província de Girona. Entre altres 
serveis recull i redistribueix donacions de documents. Per més informació podeu trucar al 972426530. 

Connexió Papyrus. Una iniciativa d'un grup de persones voluntàries que recull llibres usats per 
redistribuir-los. El local està situat a La Fàbrica de Celrà, a la carretera de Juià. Més informació, al telèfon 
de la biblioteca de Celrà (972 494 141)  i a connexiopapyrus@gmail.com 

Mercats d’intercanvi. Els podràs intercanviar per altres llibres o productes. A la ciutat de Girona i pobles 
del voltant s’organitzen sovint com a alternativa al consumisme. Podeu consultar les  dates dels mercats 
d’intercanvi de Girona a: www.girona.cat/mediambient/intercanvi  

Fira de col·leccionisme. Els diumenges de 9 a 13 h a la plaça Catalunya de Girona trobareu  parades on 
podreu oferir i comprar llibres. www.girona.cat/gironacomerc/cat/fires_carrer.php  

Portal del col·leccionista. Llibreria de vell del carrer de la Força núm. 5 que recull llibres sobre Girona i 
postals. No accepten ni novel·les ni enciclopèdies. www.girona.cat/gironacomerc/cat/fires_carrer.php  

Servei d’Ofertes i Demandes de la Deixalleria Virtual de l’Ajuntament de Girona. Si tens objectes, 
com ara llibres, que ja no vols, els pots oferir a qui els necessiti. També pots demanar aquelles coses que 
busques, potser algú les té i en lloc de llençar-les te les ofereix.  Més informació a: 
www.deixalleriadegirona.org 

Bookcrossing. El  bookcrossing consisteix és deixar llibres a llocs públics perquè els recullin altres lectors 
que, un cop llegit el llibre, el tornaran a “alliberar”. El llibre es registra al web, i s’hi adjudica un codi que et 
permet seguir el viatge del llibre. Més informació a: www.bookcrossing-spain.com 

Arxius i biblioteques especialitzades. Si creus que el fons pot tenir un cert valor per la seva antiguitat o 
pel seu contingut, pots adreçar-te a algun dels arxius de la ciutat o a les biblioteques especialitzades.  Més 
informació a: www.girona.cat/sgdap/guia_abcdm/cat 


