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CONDICIONS DELS ESPAIS 
 
Potser la zona de lectura hauria d'estar separada de la zona de treball i estudi. 
Poder fer activitats a l'exterior quan fa bon temps és una molt bona idea, així com la de tenir 
un servei de cafeteria. 
És important crear espías per treballar en grup amb endolls i conexions. I crear espais per 
robótica 
Incorporar en el mobiliari taules altes amb taburets. Van be per l'esquena.  
Fer un espai verd molt relaxable i modern 
Estaria molt bé tenir aules d'estudi insonoritzades pels treballs en grup! 
Que sigui un espai obert, amb molte llum i grans ventanals, acollidor i que convidi a las 
relacions socials. 
Si, és dinámico él espacio genial. 
Organitzar millor els espais per separar zona silenci de zona infantil i zona converses 
Seria molt interessant tenir un espai d'estudi en condicions i tranquil, on tinguessis intimitat 
i concentració per a tu mateix 
El entorno debería adaptarse mejor a los niños, proveer zonas donde se puedan sentar en el 
suelo y entre cojines, asesorados sobre la lectura idónea dependiendo de sus intereses 
En relació a l'oferta actual, cal que es dediquin àmbits per a gent que necessita més 
superfície per a treballar (arquitectes, com és el meu cas, o similars), per a  al treball amb 
l'ordinador i treball en paper.  
Mes llovs d’estudi 
Aprofitament Iluminación natural 
M'agradaria que la nova biblioteca fos un espai amb molta llum natural. 
Aprovechar espacios exteriores y mejorar la insonorización para poder disfrutar pequeños  
y grandes de los espacios contiguos 
El que trobo molt important és que l'espai estigui ben adaptat a l'ús que se li ha de fer. 
Espais oberts i espais tancats 
Per a mi seria molt important separa els espais d’estudi i lectura dels d’esbarjo tipus tallers,  
teatre, etc per tal d’evitar el soroll pels lectors i estudiants 
Incorporar en el mobiliari taules altes amb taburets. Van be per l'esquena. 
Per a mi seria molt important separa els espais d’estudi i lectura dels d’esbarjo tipus tallers, 
teatre, etc per tal d’evitar el soroll pels lectors i estudiants 
En canvi hi ha valors com l'espai de pati interior de dins la biblioteca que es podria mantenir 
i potenciar en forma de diversos patis de manera que no es perdessin les transicions 
exterior-interior. 
Incorporar en el mobiliari taules altes amb taburets. Van be per l'esquena.  
Preservar la lectura i un espai de silenci i agradable on es pugui fer. No hauria d'acabar sent 
una activitat residual. 
una terrassa interior on la vegetacio i l’aire juntament amb la calma m’inspirin en un nou 
projecte 
lloc còmode, silenciós i lluminós per aprofitar les jornades d'estudi. 
espai tranquil i completament en silenci per poder estudiar 
Busco silenci i un ambient de concentració. Llum natural i un aire net i no carregat per la 
calefacció. 
El silenci és un bé en ell mateix.  



Tot i haver de mirar endavant, més enllà fins i tot; una biblioteca per més versatil, plural, 
polivalent... per a tothom, sempre ha de tenir cabuda i respecte pel silenci en determinades 
zones. 
estudiar en silenci i sense gent que molesti 
Busco un lloc tranquil i acollidor per estudiar. 
leer y estudiar en silencio y cargar mi ordenador cuando lo necesito para un tiempo 
prolongado. 
espais pels més petits; que malgrat en un moment plorin no molestin a la resta amb el soroll.  
Que els espais de treball, silenci i concentració estiguin aïllats dels de treball en grup i reunió 
A la guía de prèstec de vegades  em trobo algú i no podem xerrar pq s'ha d'estar en silenci, 
espais separats de poder parlar en aquesta zona! Gràcies! 
Important molta llum natural 
Es importante cuidar la situación sanitaria, pasan muchos viruses por los espacios cerrados 
con tanta gente. Por ejemplo, se podría instalar las luces especiales que desinfecten el aire 
durante las pausas como la siesta y de noche. Muy buena idea de hacer la biblioteca! 
Si us plau, posee doble vidre en els espais de lectura i estudi per aillar-lo del soroll exterior i 
de les altres àrees de la biblio. S'ha de ser més estricte amb la normativa de silenci. Proposo 
posar un espai per cuidar els menuts que acompanyen als pares i mares que venen a estudiar 
o treballar. 
La nova biblioteca no ha de fer calor a l'hivern i fred a l'estiu (que no se senti el soroll dels 
aparells d'aire condicionat) Ara és exagerat 
M'imagino aquesta nova biblioteca amb molta llum 
garantir el MÀXIM SILENCI. 
Crec que hem de desistir del concepte arcaic de les biblioteques, on el silenci és sagrat i el 
paper etern. Tot i que també hi han d'haver alguns espais així.  
 

UBICACIÓ DE LA BIBLIOTECA i MOBILITAT 
És difícil poder aparcar als voltants de la biblioteca, i freqüentment, per logística familiar i 
laboral,hi has d'anar en cotxe. Pagar zona blava (això en el millor dels casos, perquè sovint no 
es troba lloc en hores punta) no convida a gaudir de la biblioteca amb més freqüència 
Vull que no la facin sobre el preciós parc Barnils 
Deixeu el parc del trenet tal i com esta. 
Preserveu el Parc. Preserveu els espais verds. 
Aprofiteu els espais! Tots els edificis públics de Sant cugat tenen mes gran el vestíbul que 

l'espai dels usuaris! �♀️ (Exemples: conservatori i biblioteques central i Miquel Batllori )El 
vestíbul NO es important! Utilitzeu l'espai per les persones... 
A La Floresta no tenim biblioteca, i desconec si tenim al menys un servei a on sol•licitar llibres 
sense anar a Sant Cugat (jo no hi vaig mai, i anar només per agafar un llibre). 
Ens vindria molt bé (a prop de l´estació preferiblement). 
Si es fa a la zona del parc Ramón Barnils que es tigui en compte el descan del veins. 
Molt necessari una biblioteca a la Floresta. 
Per a les persones que no són de Sant Cugat "centre" un bus per poder-hi anar. 
Sería molt positiu que tingués aparcament, ara es molt difícil aparcar. 
Actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater te un problema de robatori de bicicletes, que el 
personal de la biblioteca sempre t'avisen del fet.  



Caldria habilitar un espai més gran per aparcar la bicicleta, que estigui recollit a dintre d'un 
recinte (no Bicibox), amb bona il•luminació, bona visualització per part del personal. Més 
segur en definitiva. 
La nova biblioteca (cal canviar l'actual?)ha d'impactar el minim possible respectant el parc 
Barnils! 
També és important la facilitat d'accés, i no he vist cap pregunta respecte a aquest punt.  
Mireu q hi hagi opció de parquing fàcil!!!! 
 

USUARIS 
Familiar 
Em desplaço amb bicicleta. 
Crec que seria important que el projecte aglutinés interessos diversos, pels menuts, pels 
joves i els grans. 
Molt solitari Imperatiu el silenci I no interactuar amb altres persones. 
Mare de familia nombrossa m’agrada compartir amb els meus fills moments de lectura 
padre que quiere que sus hijos disfruten allí 
m'agrada compartir el gust de la lectura amb els petits de la casa i la biblioteca és l'espai ideal 
per a fer-ho 
Maternitat 
Sóc mare d'un nen petit de dos anys, m'encanta la lectura i li vull traspassar aquesta adicció 
al meu fill 
M'agrada molt l'esport i viatjar. 
Implicada en iniciatives socials 
Trobo a faltar l´atencio a persones  amb discapacitat 
No he posat cap perfil d'inici i no he vist on posar l'alternativa. Crec que falta la persona que 
va a la biblioteca per a utilitzar-la amb els fills. La meva situació actual 
Me gustaría mas espacio Para lectura de no videntes y no oientes. 
Suggereixo poder fer espais per a col•lectius vulnerablesç  
INCLUSIÓ SOCIAL 
 

SRVEIS I CONTINUGTS 
M'agrada aquells/es bibliotecaris/es que saben recomanar un bon llibre, que són referents i 
que t'acompanyen.  
Música 
Trobo a faltar sofàs i sillonets repartits entre els llibres, i també falta un piano (amb 
auriculars) i una cafeteria i una bona secció interactiva d'aprenentatge de llengües... 
monografics d'escripure, d'escacs, de fotografia... 
un fons de llibres més ampli és el principal  
Hauria de tenir una bona connexió a Internet wifi i molta connectivitat. 
També apuntar que la disponibilitat d'una guixeta per a poder desar objectes és un encert 
(el model que fan servir als passadissos d'Esade el trobo molt pràctic). 
Que tingui bar propi seria tot un avenç 
No ho trobo a faltar, però sí poder prendre aigua, suc,... mentre estic a l'ordinador o estudiant. 
També poder tenir opció de llogar portàtils per treballar 



Quan vaig a la biblioteca vull trobar-hi els llibres que busco, que tingui un catàleg al dia i que 
la senyalització de l'espai i la catalogació m'ajudin a trobar-los. 
M'agradaria rebre informació sobre tallers i activitats que es realitzin a la nova biblioteca 
Sóc una persona activa que gaudeix compartint el temps lliure amb els seus fills 
Llibres pels nens 
M'agrada llegir, fer esport, anar al cinema, a exposicions i a concerts de música. 
Soc una persona molt familiar. M'agrada fer coses amb els meus fillis i ajudar-los en els seus 
interessos 
M’agradaria que el fons (tant literari com audiovisual) sigui ampli. 
Búsquedas bibliográficas , búsquedas científicas médicas. 
Salas para coworking con internet 
També estaria bé disposar d'armaris grans (amb clau) a l'interior de la biblioteca. Més grans 
que els que hi han ara. Per deixar bicicletes plegables.Ara mateix això es pot fer a la biblioteca 
Marta Pessarrodona i al teatre Auditori. Armaris amb clau grans per bicicletes plegables. Molt 
important i valorat per la mobilitat sostenible. 
El personal de la biblioteca hauria de ser més interdisciplinari , 
La classificació de llibres, es dificil de trobar pels usuaris...Aniria bé que fos mes visual a ser 
possible.  
Art, Musica, Biología etc.. 
Los adultos llevamos a los niños a la biblioteca para que se familiaricen con los libros (de papel 
y tinta).Sería de agradar que su atención no se desvíe hacia las nuevas tecnologías y que 
puedan acceder al área infantil sin encontrarse con muchas pantallas en el camino... 
M'agradaria que hi haguessin més llibres en anglès, tant per a adults com per a infants i joves. 
falta oferta libros en castellano e ingles 
En un altre fase, em sembla que seria convenient revisar el fons material de les biblioteques,  
en tots els seus apartats. Gràcies! 
Tan important com les obres, es cuidar el fons de la biblioteca. Llibres tecnològics més 
moderns. 
es tindria que fer una tria amb els llibres que hi ha , ja que alguns no tenen gaire utilitat per 
que  m' trobat amb llibres que ni siquiera degut a la seva tematica complexa s'han arribat a 
utilitzar  valdria la pena que quant s'adquireixen llibres fosin segons l'demanda de lectura que 
ni hagi. 
De la mateixa manera, també seria interessant poder consultar de forma online la 
disponibilitat d'aquests espais, és a dir, un sistema com el dels parkings, que indiquen el 
nombre de llocs disponibles. 
Ampliació de la secció de llibres en llengua estrangera i la creació d'un programa d'intercanvi 
de llegües. 
Per altra banda, seria genial crear un sistema de geolocalització de llibres amb el teu mòbil de 
tal manera que el mòbil et portés amb una presició d'uns 20 cm al prestatge on es troba el 
llibre que has buscat. 
Hace falta espacios más didácticos y educativos para niños entre 1 a 5 años. 
MES LLIBRES SOBRETOT DE FOTOGRAFIA, MÚSICA I ART EN GENERAL 
Hauria d'haver més llibres en el fons 
Hauríeu de prioritzar més les novetats literàries.I potenciar les recomanacions de llibres 
M'agradaria una Biblioteca que es cenyeixi a tenir el necessari com a biblioteca amb una bona 
oferta de lectura, que actualment és força escassa i antiga, sense sofiticacions que restin 
importància als principals motius pels quals es va a la Biblioteca. 



Me gustaría encontrar muchos más libros en Castellano. Gracias, 
M'agradaria que hi hagués un bons fons bàsic, clàssic de literatura. Tant catalana, castellana 
com universal.Per poder fer una lectura sistemàtica. Tota la bibliografia d'autors i autores 
importants. 
M'agradaria que hi hagués un bon fons de temes relacionats amb art. I de temes pràctics d'art 
"aplicat" en concret de temes de disseny, il•lustració, animació. De tècniques com gravat, 
ceràmica... 
Demaneu molt per les instal•lacions però no gens sobre el contingut.  
Suggereixo que especialitzeu les biblioteques en algunes matèries. A mi m'agradaria que una 
de les biblioteques tingués un ampli fons dedicat a les arts plàstiques (llibres, audiovisuals i 
altres materials).  
Podria haver-hi altres especialitzacions com ara la música, els clàssics o el teatre, per exemple.  
El material audiovisual té molta sortida. Crec que l'hauríeu de potenciar i donar preferència 
al que incorpora versió catalana. 
Difusió del que està passant al poble. Notícies importants, festes, canvis, cursos... 
en el nostre poble es fan moltes coses i ben fetes, però molta gent encara no ho sap.  
Poder pasar les meves velles cintes (Vhs, beta etc) a dvd  
M'agrada molt que el personal em faci recomanacions literaries 
Unes guixetes per deixar-hi coses mentras s'està a la biblioteca.  
Tenir llibres actualitzats 
Jocs per adults o jocs d'ordinador 
Vull conéixer autors 
Com a usuari de les biblioteques crec que el més important d'una biblioteca és que les 
"coses" funcionin. I amb això vull dir que : l'aire condicionat no faci soroll, no entri un sol 
radiant sobre les taules que molesti als ulls per llegir, que  totes les taules tinguin endolls 
per els ordinadors, que els elements espatllats es reparin ,  que la xarxa WIFI funcioni de 
veritat, etc. (comentari rebut per correu electrònic) 
Un disseny modern i ben estudiat d'espais i d'entorn de treball esta molt bé però ... de res 
serveix si a l'hora de la veritat les coses no funcionen correctament. (comentari rebut per 
correu electrònic) 
 

HORARIS 
amb un horari més ampliat per tal d’assolir la quantitat d’estudiants universitaris que viuen a 
sant cugat 
i la llibertat d´horari, 
Les horarios son molt reduits a Sant Cugat 
Millorar els horaris durant els caps de setmana, biblioteca nocturna 
Molt interessant la idea d'ampliar horaris.  
Sobretot crec que hi ha falta de flexibilitat horaria.  
Pels que estudiem i necessitem fer intensius, poder estudiar ben aviat un dissabte pel matí o 
poder allargar fins tard entre setmana.. és impossible a sant cugat i ens obliga a baixar a 
barcelona a estudiar... doncs no disponen de cap biblioteca amb horari complet el cap de 
setmana, ni en la que poder aprofitar les tardes- 
La meva proposta seria tenir un horari el més gran possible, una biblioteca oberta al menys, 
24h. 
Trobo molt important ampliar els horaris. Sobretot en cap de setmana. 



Ara ja no estudio, però recordo que quan estudiava moltíssimes vegades anava a la biblioteca  
trobant-me-la tancada. Els horaris es podrien ampliar dintre el possible. Gràcies 
Molts usuaris estudiem i treballem i nomes podriem fer us de la biblioteca a la nit 
Horaris mes amplis. Obrir les biblioteques a una hora del matí més d'hora. 
cal obrir totes les biblioteques de Sant Cugat tots els caps de semana 
La biblio debe estar abierta mas tiempo en epocas de exámenes 
Ampliar els horaris de l'espai d'estudi 
Biblioteca nocturna 
Els joves, colectiu més vulnerable i amb més necessitats, haurien de poguer tenir un espai on 
estudiar i recercar durant el vespre i la nit en silenci. 
Agrairia que la nova biblioteca tingués un horari més ampli que el que tenen les actuals.  
Hi ha persones que només poden anar a la biblioteca en diumenges o dilluns al matí perquè 
treballen la resta dels diez. 
Si, aumentar els horaris d obertura. 
Per mi el més important de la nova biblioteca és que s'hi pugui anar a qualsevol hora, 
qualsevol dia de l'any. 
Necessitem mes llocs d'estudi i un horari de hibioteca molt mes ampli! 
No he contestat l'horari perquè sóc autònom i no tinc horari. 
Despres també m’agradaria que totes les biblioteques de Sant Cugat estiguessin obertes tots 
els dies de la semana i més hores, sobretot que estiguessin obertes fins els migdies i que cada 
dia obrissin a les 10 del matí. 
Obert caps de setmana i han de haver sales amb taules on poder fer reunions i treballs en 
grup. 
Trobo a faltar uns horaris adaptats a les necessitats dels joves, el colectiu que més ecessita 
però que menys disposa d'un espai de silenci. 
Cal ampliar els horaris (com els dels espais d'estudi de gener i juny) 
 
 

EXEMPLES DE BIBLIOTEQUES 
M'agradaria participar més però ara tinc molt poca disponibilitat de temps lliure 
Inspireu-vos amb les bibliotèques de Finlàndia! Són un gran referent! Si necessiteu ajuda en 
l'organització de  
tallers participatius amb metodologia Design Thinking podeu comptar amb mi, m'hi dedico i 
em sembla un 
 projecte clau per fomentar la cultura a Sant Cugat! helenaillera@gmail.com 
He estat una temporada a Holanda, a Zwolle, ciutat de 200.000hab i vaig estar força a una, de 
les seves  
biblioteques i em va semblar un ideal per la nostre ciutat. Es diu Stadkamer Zwolle. 
 Aqui teniu link amb imatges ...  
https://www.google.es/search?q=stadkamer+zwolle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUK 
EwiDoJ2I9ePYAhWG7xQKHWWKAqAQ_AUICygC&biw=1366&bih=637 
 
Hi ha altres biblioteques de llocs molt menys idònis a priori que Sant Cugat on es fan coses 
fantàstiques per animar els més petits a lectura, per acostar les famílies: Biblioteca Xavier 



Benguerel de Barcelona i sobretot la Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa a Parets del 
Vallès.  
Allà els nens són benvinguts, l'hora de conte setmanal, etc. Que de tres biblioteques de Sant 
Cugat  
cap sigui així personalment em dol profundament. Més literatura sobre el tema: 
https://www.nuvol.com/noticies/la-millor-biblioteca-del-mon/ 
La biblioteca Národní Technická Knihovna de Praga, per exemple, destina uns bucs que es 
poden llogar que són petites habitacions que es poden tancar i on els estudiants hi tenen les 
seves coses.  
 
 

VALORACIONS DE L’ENQUESTA I DEL PROCÈS PARTICIPATIU 
Soy científica y los perfiles que ponéis me parecenj súper machistas 
Només agraïr-vos l'iniciativa. Construïm aquest futur. Salutacions des de la Floresta 
Enhorabona per la iniciativa! 
Aquesta enquesta és massa llarga 
Gracies per deixar-nos opinar 
Felicitats pel procés! 
Com a ciutadana, trobo que se'ns dona la paraula quan ja està tot decidit. Molta gent no sap 
ni que existeix el projecte. Gràcies per permetre'm opinar en aquest espai. 
Si. La encuesta, así como la información que se encuentra en la biblioteca, debería también 
estar en castellano, y no únicamente en catalán. Gracias. 
La Encuesta debería pasarse en Castellano también. Gracias 
SOC USUARIA DE LES 3 BIBLIOTEQUES PER IGUAL PERÒ HE HAGUT DE TRIAR UNA 
Dessitjo que aquest nou projecte tingui molt d’èxit ! 
Gràcies per demanar la nostra participació :-) 
Gràcies per pensar en els usuaris s l'hora de definir la nova biblioteca 
Com ja hem dit, som el grup d'infants del Centre Obert de Sant Cugat,  
mensualment visitem la biblioteca Gabriel Ferrater i anem a l'hora del conte de Vullpalleres.  
Poder participar d'aquest procés seria un aprenentatge molt positiu. 
Es una buena idea hacer esta encuesta para tener la opinión de los usuarios 
M'agrada que tingueu en compte les idees dels ciutadans ;) 
gracias por hacer participar a la ciudadanía, esperemos tener la biblioteca que queremos. 
Que esta tot molt ben organitzat 
dar las gracias por tomarnos en cuenta para el proyecto y desearles el mayor exito que 
disfrutaremos todos juntos 
Gracies per fer-nos participar 
Us felicito per preguntar a l'usuari abans de fer el nou projecte. 
Gràcies per fer-ho en forma de procés participatiu 
Per l'enquesta realitzada veig que la iniciativa pinta molt bé, i que està pensada des de zero i  
sense idees preestablertes.  
 
  
 
 



OPOINIONS SOBRE A NECESSITAT O NO DE FER LA NOVA BIBLIOTECA 
 
Ens faria mes falta un nou Institut o Escola que una biblioteca! 
No crec que sigui necessaria una nova Biblioteca, estan infrautilitzades i inverssió - retorn,  
hi han altres prioritats culturals com les entitats. 
OJO: parecen todas muy buenas propuestas, pero quizás no del todo compatibles,  
por qué no una biblioteca donde reinen los libros, y un centro innovador anexo donde se 
fimente más la creatividad y las tecnologías? Al estar conectados, las sinergias son claras, pero 
si no se separan, pueden resultar hostiles/insuficientes para los usuarios. 
No, con las que hay actualmente en la biblioteca son más que suficientes. Una biblioteca no 
es un club social. 
Me parece una vergüenza que gasteis el dinero público en cosas que ya están bien.  
Las bibliotecas de sant cugat están estupendamente. Pero las partidas hay que engordarlas, 
verdad???? 
la biblioteca ja està bé com està. 
Vui una biblioteca com ha estat i es fins ara. Cap canvi necessari sino és disposar d'un fons 
més extens. 
Em sento molt a gust amb la biblioteca actual... 
Per a mi, la biblioteca actual de Gabriel Ferrater ja es perfecta. 
No veig la necessitat d'una nova biblioteca ni de la despesa que comportarà: modificant la 
que hi ha seria suficient, es pot remodelar fàcilment (és un espai diàfan), es pot pujar fins dos 
pisos, i a mi personalment m'encanta el parc que hi ha davant (el lloc verd que es vol sacrificar 
per ubicar la nova).  
No cal fer-la. Amplieu Gabriel i Ferreter. 
Me gustaría saber que uso se le va a dar  en el futuro a la actual biblioteca Gabriel Ferrater? 
Y por qué no se intenta aprovechar el edificio actual (Hay muchos espacios muertos , 
aprovechables) en lugar de gastar tanto dinero de los ciudadanos en una nueva  Biblioteca?? 
Us felicito, de les preguntes deduiexo  que penseu fer un molt bon projecte on conflueixi 
cultura, respecte, aprenentatge i relax, amb la creació d´un espai molt agradable. 
Crec què  estaria bé fer de la biblioteca un nou equipament on la vida cultural, social,  formi 
part i envolti els espais de coneixement. Crec que aquesta és la manera que la gent arribi al 
coneixement i que el coneixement pugui "observar" a la gent..   
Intentar encabir-ho tot es complicat però no impossible. 
No calia fer una altra biblioteca, només ampliar horaris, que ja en tenim 3!! 
 No me parece bien que se utilice una parte de parque o zona verde con el fin de crear un 
nuevo edificio para dar un servicio "Biblioteca" que  Sant Cugat ya tiene cubierto por 
duplicado. 
Esteu segurs de que cal fer una nova biblioteca? En tot cas hauria de respectar molt el parc 
Barnils, perquè no s' elimina el xalet que encara hi es i l' espai de la grua i altres màquines? 
Enhorabona pel nou projecte que fomenta la cultura! 
Felicidades por abordar este proyecto.Es muy importante tener un espacio público de estas 
características accesibles a todos a la ciutat hi falten espais d'estudi, crec que és el més 
necessari i deficitari 
Si necesiteu més recomanacions o ajuda, estic encantada de donar el meu suport. 
Crec que el projecte es necesario per Sant Cugat i pot ser tot un éxit. 
M'agradaria mes l'ampliacio de l'actual, amb un segon pis.  
Felicitats pel projecte!!  



 
 

REFLEXIONS EXTENSES SOBRE LA BIBLIOTECA 
 
També que hi hagi molts més espais diferents en pisos diferents, per exemple -a part de 
l'espai clàssic per estudiar que s'hauria de mantenir i ampliar- afegir un pis on fer 
trobades/reunions/treballs en grup, un altre espai-cafè on fer una pausa refrescant, un altre 
pis on fer tallers i un espai específic onpoder fer presentacions de caràcter artístic (O tot un 
pis dedicat a l'art, on exposicions/música/poesíapuguin coexistir)... Aquestes són les meves 
idees i crec que és podria donar realment a l'espai un nou aire cultural, dinàmic i artístic! (Jo 
per exemple sóc músic i faria moltes més presentacions en públic, i conec molta gent jove 
molt ben preparada i molt bona que tenen molt per aportar i per mostrar artísticament i 
que ho farien llançant-s'hi de cap si hi hagués un espai que ho proposés i hi convidés). 
Gràcies! 
 
Fer  que aquest sigui un lloc de convivència intergeneracional, interdisciplinar entre cultura i 
ciencia,  un lloc de cultura contemporània que aprofiti els nexes i la diferència per crear nous 
ponts.  jo faria una agora central al voltant de la qual s'articulin la resta d'espais. 
 
 
La meva biblioteca d'ús actual és la de Rubí, ja que respon més a les meves necessitats . Per 
tant, les meves respostes de com valoro els espais actuals i l'ús que en faig, es corresponen 
a aquesta biblioteca.  
- Crec que haría de contemplarse la creació d'espais diferents dins de la mateixa biblioteca, 
amb iluminació i decoració diferent.  
- Hauria de ampliarse el catáleg de revistes (incloure publicacions internacionals com Vogue 
d'altres paísos o revistes més petites VEIN o Neo2).  
- Incloure servei de cafetería (sobretot begudes) 
- Motivar la lectura (sistema de punts del lector) per incentivar la participación i asistencia. 
Per exemple si algú cedeix llibres a la biblioteca, hauria de premiarse de manera simbólica 
- Caldía realizar recomendacions (com quan vas a una llibreria) per part dels treballadors de 
la biblioteca.  
- Crear un instagram i promocionar activitats, nous llibres temes relacionats.  
 
 
Ha de ser un espai per joves gran, simbolic, i que començi a no deixar de banda al joves 
sancugatencs que no podem fer vida en una ciutat dormitori amb uns standarts de vida tan 
alts. 
 
El principi del Silenci és sagrat. En un món on estem desbordats d'informació de baixa 
qualitat i impactes mediàtics, de vides estressades en definitiva, la Biblioteca ha de 
continuar sent un temple de silenci i concentració. He vingut a la Bilbioteca darrerament 
justament quan a casa no disposo de l'espai adequat per estar concentrat. I m'he animat a 
contestar precisament perquè em preocupa molt la idea de voler transformar un espai 
dedicat a l'estudi i al coneixement en un parc temàtic. He mirat de contestar positivament, 
però estic preocupat perquè qualsevol idea encarada a reduïr espais de silenci, pot 



desvirtuar molt el sentit i el benefici principal d'anar a una Biblioteca. Gràcies de totes 
formes per obrir aquest espai de debat. 
 
 
M agradaria que no nomes sigui una biblioteca si no tambe un espai de cultura i coneixement,  
es important pensar en el futur de l equipament d acord amb les necesitats del municipi i  
l evolucio constant de les tecnologies del coneixement. 
 
 
Tota la meva ha girat a l'entorn de biblioteques, des de joves la que va funda la Mancomunitat 
fins ara a la UABon hi vaig cada setmana i per tant no puc anar a les de la meva ciutat, però 
m'agradaria una biblioteca integradaa l'espai, com la que vaig veure a Finlàndia que naixia del 
terra i en entrar-hi tenies espais molt diferenciats: el d'infants immens, obert, clar, amb llibres 
a l'abast de la mà, el de grans amb taules i sofàs per llegir i amb accés a bases de dades, 
catàlegs, etc. i un espai amb exposicions i sobretot un espai de convivencia i diàleg entre 
autors i lectors.  
 
 
Crec que la biblioteca ha de ser un espai per a TOTA la ciutadania. Per exemple, trobo que és 
molt  
important treballar conjuntament amb les escoles per fomentar l'hàbit lector amb infants i 
 adolescents, no només a partir de visites sinó amb clubs de lectura, fomentant esperit crític.  
S'ha d'anar fomentant l'hàbit des de ben petits. 
Crec que és fonamental treballar amb joves. que no sigui només un espai per estudiar sinó  
un espai on relacionar-se, on poder desconnectar del dia a dia, acollidor.  
 
una biblioteca diferent, avançada al temps seria fantástica... estar com a casa, un somni. 
primordialment, wifi. 
 
Dinamitzar la biblioteca, repensar els espais està molt bé ja que en Europa es fa fa temps 
però allà també cuiden el fons. Aquí hi ha poca inversió en fons.. No ens quedem només en 
la forma sinó cuidem que tingui qualitat el fons, ordinadors més nous, taules més 
còmodes...Si la biblioteca tradicional ja té carències quan fem una nova pensem també en el 
seu ús tradicional si està a l'alçada. En el meu cas sempre que busco llibres no hi són o hi ha 
poques còpies i a la quinta forca (en una altra població). I el préstec interbibliotecari no és 
una opció còmoda. 
 
soc bibliotecaria i tinc moltes idees m agradaria molt treballar visc nolt aprop de la 
biblioteca porto anys a diputacio espero sera una biblioteca molt maca i adaptada a tots els 
publics en especial als infants 
 
M'agradaria molt un nou enfoc des les biblioteques de Sant Cugat pel que fa especialment als 
infants (no conec la Miquel Batllori). Ara hi trobo una barreja entre l'antiga biblioteca (silenci, 
sensació sempre d'estar fent alguna cosa malament) i grans sales d'estudi on els adolescents 
estudien. No em sembla malament que hi hagi sales d'estudi si és una necessitat però això no 
és una biblioteca.L'essència de les biblioteques és incitar i motivar la lectura. I no de la manera 
antiga i forçadament silenciosa del passat. Em sap molt de greu que a una biblioteca com la 



de Mirasol s'hagin fet fora els infants de la biblioteca quan es fa una sessió de contes que és 
l'essència de l'animació a la lectura i que és una activitat que HA DE FER-SE rodejats de llibres. 
Més tenint en compte que hi ha un espai específic per la zona infantil i que pot tancar-se amb 
vidre... A la sala exterior NO ÉS EL MATEIX. No té res d'animació a la lectura, no té res 
d'acostament de la biblioteca a les famílies i als infants. M'agradaria un espai que recreés 
l'hora del conte en el sentit anglosaxó de l'activitat: és el personal de la biblioteca qui a una 
hora concreta del dia (cada dia) llegeix un o diversos contes als infants. Perquè no cal fer 
teatre o espectacle, es tracta de llegir en veu alta, d'acostar els llibres als infants, de "llegir" 
plegats per tal de crear lectors. De que un cop s'acabi l'hora del conte tinguin unes ganes 
boges de llegir a casa amb els pares o sols, d'incoporar els llibres a la seva vida perquè els 
obren finestres meravelloses. I especialment als infants perquè són els futurs lectors, els únics 
que donaran sentit a les biblioteques plenes de llibres o es quedaran senzillament en usuaris 
de grans sales d'estudi plenes de llibres que ningú llegeix. I això que dic per a mi té encara 
més valor en una ciutat com Sant Cugat on els infants són tan presents i importants. Se 
m'acuden tallers matinals per a mares (o pares, o avis, o àvies,o cangurs) per acostar els 
nadons als llibres (en estones tranquil•les on la biblioteca té més afluència).  
 
Hay que construir pensando en el futuro y en las nueva línea educativa "nova escola 21". 
Sería necesario un método de trabajo en espacios abiertos para experimentar y poder 
trabajar con tablet y portátil.Zonas polivalentes fáciles de modificar según la actividad a 
realizar. Espacios de trabajo colaborativos: talleres, innovation lab, salas coworking que 
ofrezcan ordenadores y software profesional. Servicios de conocimiento al alcance de todos 
(libros electrónicos, formación, talleres gratuitos). 
 
Comenteu: "Espai per apropar la cultura al ciutadà." Em dona la sensació que el ciutadà té un 
paper passiu en aquesta frase. Espai per indagar, per crear, per transmetre coneixement, per 
cohesionar i celebrar, i per cuidar de les persones. Crec que s'ha de plantejar quina intenció 
se li vol donar a aquest espai, i per tant on posarem l'atenció del ciutadà quan el visiti i on la 
posarà ell.Peró en aquest casos sembla que tots sabem de tot i crec que esteu fent una feina 
genial! Enhorabona!  
 
Un espai de gestio del coneiximent que puguin aportar diferentes persones 
 
Personalment crec que la nova biblioteca hauria de tendir cap a un model més actual, més 
una “FNAC”, evidentment sense ser una botiga, però si en el concepte, convertint-se en un 
espai de relació més de la ciutat, sense perdre l’essència d’una biblioteca convencional.  
S’hauria de trobar l’equilibri entre els dos models, per una banda amb espais oberts i 
dinàmics, interiors i també exteriors, i espais acotats i aïllats, on poder estar tranquil•lament. 
 
Ja que s'ha buidat de contingut espais polítics com era torreblanca i se n'han creat d'altres 
directament buits com la casa de cultura, agraïria que aquest nou projecte donés espai a 
entitats i col•lectius per mantenir l'associacionisme, permetre l'estada de ponents/esplais-
caus vinguts/etc a un espai on es cobreixin les necessitats.  
 
Tot el que sigui millores, que sigui benvingut. 
 



Crec que les biblioteques d'avui dia ja no són necessàries com un lloc on recaptar información. 
Internet ja té tota la informació del món. Crec que una nova biblioteca hauria de ser un lloc 
de creació. Creació de tot tipus. Creació audiovisual, textos, sons, imatges, dibuixos.  
Un lloc amb espais on es puguin juntar molts creadors i explotar aquesta faceta. La informació 
ja està disponible en la butxaca. La biblioteca hauria de ser per explotar aquesta informació i 
transformar-la en alguna cosa productiu. 
 
Sí, m'agradaria que la biblioteca fos un espai multilingüístic i  
multicultural amb oferta completa (llibres, tallers, activitats, etc.) en diferents idiomes (mínim 
anglès i castellà)i sobre diferents cultures DE MANERA ABUNDANT.  
Que no porti l'etiqueta de ser-ho sinó que ho sigui de manera efectiva i qualitativa. 
 
Suggereixo poder fer espais per a col•lectius vulnerables, xerrades, tallers, activitats dirigides 
persones amb processos complexes de salut mental, com a persones habituals de la biblioteca  
per contribuir a desestigmatizar les persones en amb algun tipus de malaltia mental, i més a 
sant cugat. També activitats obertes a tots els públics i que facilitin el treball i sinergies amb 
col•lectius desfavorits per la malaltia. Els problemes de salut mental afecten a 1 de 4 persones 
arreu del món i Sant Cugat no és diferent aquest percentatge, tot i que no siui tant visible. 
Hem de començar  a pensar amb totes aquestes persones i a visibilitzar i parlar d'aquests 
tabús, per tal d'equiparar-nos a la les ciutats europees, i no sols amb jardins i floretes a les 
rotondes ho aconseguirem............. 
 
OJO, me parece estupenda la consulta pero cuidado al evaluar resultados agregados, pues la 
dominancia de nuevas actividades (Vs "libros") puede dar lugar fácilmente a interpretaciones 
sesgadas. De hecho, esa parece ser la intención: justificar preferencias previas. En mi opinión, 
sería fenomenal contar con un equipamiento público así (creatividad, encuentro, acceso a 
tecnologías e inspiración... a caballo entre la biblioteca, el museo, el taller, el estudio de 
grabación y el parque) pero no en detrimento de la biblioteca, que es algo necesario y con un 
público fiel. Aunque mejorable, creo que lo que proponen podría hacerse al lado. Creo que la 
biblioteca podría funcionar siendo más pequeña, pero no "menos" biblioteca. Un nuevo 
"algo" que ofrezca a jóvenes y mayores acceso y desarrollo cultural de forma más lúdica, 
creativa y moderna me parece fabuloso, y lo conectaría física y conceptualmente, pero sin 
intentar mezclarlos, porque creo que ambos perderían su esencia y el resultado podría no 
servir a ningún grupo. 
 
Cal buscar espais de treball, oci i creixement personal i col•lectiu, més oberts, distesos i 
tecnològicament equipats i connectats. No ha de seguir essent espai de simple prestació de 
serveis, sinó esdevenir més dinamitzat,  
proactiu i participatiu. 
Ha de ser un nucli social molt fort i fugir del postureig de debó. 
 
 
1-. Ha de respondre a les necessitats dels diferents col.lectius.  
2 ha de tenir un horari molt flexible.   
Ben sortida de llibres i amb les últimes novetats. 
 3-. Ampli ventall en castellà i català .  
4-. Literatura en versió original... 



5-, Espais de treball d'estudiants .  
6-.Bon servei informàtic i audioviual.  
7-.Sala de reunions i conferencies 
Sóc mare de dos fills i ens agrada escollir contes per llegir a casa 
St. Cugat es una ciutat amb molts joves. Falten MOLTS llocs d’estudi 
 
La veritat es que no se m'acudeix res en concret, però m'agradaria q fos un lloc on tothom 
pogués (o volgués) anar i que no es l'imités a als estudis per a que tothom s'hi senti 
identintificat i a gust 
 
M'agradaria que la Biblioteca es convertís en un centre de trobada per a petits i grans. Un 
lloc on compartir experiències, coneixements, emocions, i perque no, compartir llibres o 
qualsevol media (cinema, internet, etc,,,) i tot dins un entorn familiar i de lleure. 
 
Sí, multiculturalitat i multilingüisme: llibres, activitats, xerrades, etc. en DIFERENTS IDIOMES 
i de DIFERENTS  
 
Una biblioteca,el principal son els LLIBRES,no confonem amb nova tecnologia, 
a la bibli.li faltan molts llibres mes actuals i alguns d entics clasics,xerrades amb Lluis 
Permanyer,coloquis. 
 
Deixe´m que la Bilioteca serveixi per les tasques propies de l'espai bibliotecari.  
 
Altres propostes son més adients pels llocs pensats per desenvolupar-les.  
Descobrir formes de creativitat, creació i coneixment. ser un lloc de trobada entorn al que 
gira tota la vida  
 
Les biblioteques s'han de convertir en espais culturals, de trobada, espais colectius on 
compartir i aprendre, amb llibres i noves tecnologies 
 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS 
 
Actividades infantiles y familiares.  
Potenciar lenguas extranjeras, multilinguismo y múlticukturales 
tertúlies d'anglès i literàries 
Clubs de lectura en idiomes estrangers, cursos de literatura, xerrades culturals, teatre, cinema 
d'autor, concerts, dansa 
Vull una sala d'actes on poder fer teatre de petit format 
Un espai multidisciplinar on la formació tingui cabuda 
seria convenient adecuar les activitats o tallers de més exit a la demanda 
Aparte de talleres podría ser un espacio donde se presenten libros, se den conferencias 
sobre un tema de la actualidad. 
El que magradaria que dins de la biblioteques es facin xerrades interessants i sobretot utils 
pel dia a dia. 



Sin embargo Sant Cugat no tiene ningún servicio cultural gratuito, como cursos o talleres al 
igual que tiene Barcelona en los casales 
Tambe podrien haver-hi tallers d’ajuda a estudiants amb dificultats 
Assessorament i gestió de tràmits en matèria de viatges, de competència de l'ajuntament o 
Generalitat. Per exemple, carnet jove, alberguista, bitllets. També informació per viatjar a 
altres països: tràmits, vacunes, visats, etc. 
Escoltar música clàssica 
Club de lectura en castellà  
Activitats infantils 
Veure i comentar sèries i pel•lícules? 
Una sala (cómoda) amb projecció de pelis o documentals en anglès, projectats 
periòdicament,amb la finalitat de consolidar coneixements d'idiomes. 
Assistir a concerts de petit format, exposicions, etc. 
Veure DVDs 
Cursos tipos Cibernarium 
exposicions de dibuix i pintura d'artistes de Sant Cugat per donar-los a coneixer 
Club de lectura 
M' agradaría un servei amb ajut per poguer Fer deures i que ens ajudessin 
Club de lectura. Comentar i recomanar llibres 
Xerrades enfocades a joves (a partir 18 anys) 
Presentació de llibrres i temes d'actualitat per adults 
escoltar musica 
tallers didactics 
pendre un cafe!!! 
Club de lectura, intercanvi de idiomas 
Escoltar música en CD i comentar-la, com els llibres. 
Debería haber más presencia de actividades en idiomas extranjeros, por ejemplo el inglés, 
asociado a actividades lúdicas y de exploración.  
De vez en cuando se podrían montar talleres sobre composición y comprensión 
lectora enfocado a los niños, dados por expertos en estos temas (podéis investigar el 
sistema de Teachers' college de la universidad de Columbia) 
música en directe acompanyant la lectura 
Escoltar musica, petits concerts 
Mes activitats i xerrades en relacio a la infancia. 
Fer cursos d'informàtica i tecnologies de l'informació. 
Exposicions, concerts de petit format, lectura de poesia, 
Club de lectura 
Activitats a l'exterior, a l'estiu 
Creo que independiente de mi necesidad faltan actividades para jóvenes: orientación de 
futuro, coaching, charlas sobre temas que les preocupan (pubertad, futuro etc.) 
Mës activitats per nens i que Ls de nadons no es concentrin sempre a les mateixes 
biblioteques 
A mi m'agradaria que es fessin xerrades sobre temes interessants (jo en tinc un munt) i aixi 
aprendre de persones. 
M'agradaria que hi haguessin conferencies sobre historia i sobre altres temes de interes 
com politica actual, literatura, etc. 



cal pensar en fer activitats i espais que la facin divertida, interessant, atractiva i funcional 
majoritàriament (encara que no només) pels infants (de 0 a 8 anys) i acompanyants, amb 
l'objectiu de que es converteixi en espai de referència d'ara en endavant, per tal que aquest 
sigui un projecte de biblioteca innovador i diferencial. 
incrementar el fons audiovisual i fer activitats relacionades al cinema 
Grups de lectura per a infants de diferents edats.  
TAllers i xerrades específiques sobre la lectura o els llibres a diferents edats, d'escriptura, de 
lectura, de compartir literatura. Etc etc etc. 
Poder publicar el teu llibre, explicar contes 
Conocer a escritores y autores de cuentos y acercarme al proceso de creación literaria  
Grup de coordinació per difondre totes les coses escrites que es fan a SC  
(són director de www.elmuntanyenc.cat, la revista cultural del CMSCV 
espectacles i exposicions 
Comentaris de lectura 
Concerts de petit format, lectura de poesia, tallers de lectura 
Trobades de grupets per practicar llengües, o altres trobades 
Coneixer jocs educatius o de taula 
Passar audiovisuals d',artistes Vang Goog , Degas.. Altres temes ..etc fer una xerrada 
informativa.. 
Cinema, cineforums 
Intercsnvi de conversa de llengües estrangeres 
Compartir experiències en persona sobre el joc de mobil al que estic enganxat 
grups per parlar per practicar idiomes estrangers 
Contes infantils i en anglès 
IDIOMAS ( Audios, cuadernillos interactivos , historias para escuchar y leer, etc)  
Grups on comentar llibres;  
Cursos d'idiomes basats en el joc i en la lectura i comentari de textos(per totes les edats: des 
de 0-3 i 3-5 fins a  
adults); música (espai de creativitat i expressió pels infants);  
poesia amb música i teatre; titelles en anglès ...  
activitats per a nens petitons 
Principalmente, una sala donde se pueda realizar reservas de una hora, con el fin de realizar 
ponencias ortas para el público en general. Los temas podrían ser libres, desde ciencias a 
política, donde los ponentes y asistentes sean los propios ciudadanos. Se podría hacer una 
agenda electrónica, donde quien quiera dar una ponencia, indicaría: ponente, día, hora y 
tema. Esto podría dar pie a crear después mesas redondas con varios ponentes, etc.. 
A mí me encantaría diseñar un programa de refuerzo escolar de inglés y otras materias. 
Presentacions de llibres 
punt de trobada de grups amb interessos comuns 
Paneles para hablar de un tema actual 
cinema en VO.  
Escriptura creativa.  
agafar llibres gratis 
Lecturas en idioma original, más libros y revistas en idiomas extranjeros  
aprenentatge d'idiomes a nivell oral 
Me gustaría que alguna que otra vez viniera un escritor a leer un resumen de uno de sus 
libros, o compartir sus experiencias para los que deseamos innovar, ser autónomos. 



CLUBS DE LECTURA INFANTILS, SERVEI D'ACOLLIDA PER NENS 
Trobar respostes en altres persones. Comunitat d'experts. 
espectacles de dansa, teatre , musica de petit format.  
Contacontes i espectacles infantils per acostumar a la mainada a utilitzar la Biblioteca 
Practicar idiomes 
Club de lectura i Club de música. 
que una persona de qualsevol associació/organització pugui organitzar allà una xerrada 
Gaudir de la cultura i de la lectura en comunitat 
Concursos literària per a joves des de la biblioteca  
Poesia, contacontes (també per adults), Històries, contes i llegendes d'arreu del món, 
titelles, tallers encuadernació, 
 intercanvi de llibres 
Activitats especifiques per adolescents 
compartir coneixements de manera no virtual 
Exposicions 
Traer escritores y hacer charlas donde puedan compartir sus vivencias, sus experiencias y 
que trasmitan a niños ,jóvenes y adultos el amor por la lectura y escritura.  
También aumentaría las horas de cuentos, es un espacio muy bonito para los niños y 
también incluiría  
hora de cuentos para jóvenes y adultos 
CULTURES de manera abundant és a dir no marginal 
Visitar exposicions d'art itinerants 
Club de lectura o tertúlies literàries en vàries llengües 
Intercanvi lingüístic 
Fer exposicions de fotos meves  
Tallers per entendre’ns i conèixe’ns millor aprendre d'autors, pensadors, escriptors  
Escoltar música 
"Teràpies" anti-estres, relaxació, Pilates (?) 
Música 
Club de lectura 
Cantar 
Aprender sobre altares cultures en Grup   
Punt de trobada grups  i associacions 
Fer tallers de lectura, cinefórums i comentar les películes. 
Club de lectura sense eternes llistes d,espera 
Propostes destinades a la formació cívica i moral per la juventut. 
Fer cinefòrums. A les nits obrir la biblioteca per a concerts, recitals de poesia, karaoke, etc 
el coneixement d'un mateix.   
idiomas en especial interacciones en catalan, integrar grupos de diferentes edades e 
intereses es muy enriquecedor 
exposicions 
Viatjar sense sortir de casa (conèixer altres llocs del mon)/ Un espai per presentar les 
novetats de literatura/ 
Fer punt de mitja en grup.  
Musica / Esports -  
Lectures de contes entre setmana i per a nens i nenes més grans. 
proyectos creativos, dar clases gratis o hacer algún trabajo personal.  



También estaría bien una sala de Design Thinking para resolver problemas, el que reserve  
la sala anuncia la temática o el problema y asisten los voluntarios que quieran participar en 
la dinámica o 
 proyecto (temas sociales de la ciudad, proyectos innovadores).  
Un ECO lab donde expertos recomienden de un modo práctico métodos de reciclaje, 
huertos urbanos, taller para arreglar cosas rotas etc.  
Talleres infantiles los fines de semana (sábado y domingo), en invierno vendría muy bien 
alguna sala pública y acondicionada para los más pequeños y sus padres. 
Me gustaría que haya actividades para niños de 10 años.  
Asistir a conta contes per nadons de 0 a 3 anys. 
Activitats per infants relacionades amb la lectura 
Fer difusio de projectes i accions de sensibilitzacio social 
Espectacles de petit format directament relacionats amb una proposta literària. 
Relaxar-me en un ambient adequat amb una bona lectura 
Perfomances 
tallers de manualitats, yoga... 
TIPUS CLUB DE LECTURA,  
Reforç escolar per nens, cabines d’estudi individualitzades 
Exposicions literàries 
Cursos de diferents temàtiques 
Fer cursos 
Cursos temáticos 
Assistir a cursos sobre xarxes socials i com explicar contes 
Tallers d'autosostenibilitat per les cases. 
Actividades lúdicas (teatro, danza, robotica, lego etc.) para mis hijos 
Activitats per llegir en familia i engrescar als mes petits a trobar-li el gust a la lectura.. 
Ampliar l'oferta de cursos i tallers  
Estaria bé fer algun taller d'escriptura. 
També un bon cilce de xarrades o tallers de formació de diferents especialitats, com 
maternitat/paternitat, creixer en familia, ciència per a tothom i art. Gràcies 
Crec que la biblioteca podria ser una gran plataforma per a la difusió de projectes locals  
(joves artistes, escola d'escriptura, etc.) 
 

PROPOSTES D’ESPAIS 
 
M'agradaria que la biblioteca fos on lloc a on desenvolupar hàbits i aprendre a treballar en 
equip desde la infantesa 
Espai per presentació de llibres, sense molestar els lectors de la biblioteca. 
Finalment un petit espai on fer un coffe break i no haver d'anar a buscar un bar. 
La bibioteca cal que tingui la zona infantil ben separada de la resta. Un zon on poder 
treballar en equip i una zona d'absolut absolut silenci també és una bona idea.  
Un espai polivalent on s'hi fassin activitats culturals 
Com a persona que estudia habitualment, m'agrada tenir un lloc on poder fer els descansos 
sense haver de desplaçar-me.  
Més espais d'estudi 
Co working o espais de reunions professionals de fàcil reserva 



UN ESPAI PER MASSATGE RELAX FET PER VOLUNTARIS 
Seria interessant que hi hagués una amplia disponibilitat de zones dedicades únicament al 
estudi, ja siguin cubicles o taules amb "espai personal".  
Una pantalla donde se pudieran proyectar películas alquiladas en la biblioteca y verlas 
estirados en el suelo, en un lugar un poco privado. En un hostal tenían esto en la zona 
común y era muy acogedor; si alguien estaba viendo una y te apetecía te unías. En la 
biblioteca quizás se podría reservar hora y decir si te importa o no te importa que la gente 
se pudiera unir a tu “sesión” (en el caso de que quisieras el espacio solo para ti podrías 
pagar un poco más si hiciera falta). 
M'agradaria que hi hagués un espai multifuncional amb  possibilitats de fer exposicions :  
estructures que donin  joc , taules de vitrines , vitrines de paret.... 
Es podría posar un lloc d'auto-reparació de ginys tecnològics, mòbils, pc's etc. 
Crec que estaria bé un espai, puguessin oferir ajuda als usuaris amb deures, tècniques 
d’estudi,un lloc on els nens tenan el seu espai sense vigilancia d els pares 
Una zona per fer treball en grup 
Poder exponer mi obra (artística o científica) 
Alguna cosa a l'aire lliure 
ESPAI PER DEBATS 
Espai per a nadons 
Crear un espai de lectura en context de jardí, a l'aire lliure, amb racons diferents 
FER UN LLOC DE TROBADA 
ESPAIS PER A FER CLASSES PARTICULARS 
Espai d’intercanvi de llibres 
Que l'espai de relax sigui un ambient amb vegetació abundant, que ajudi a desconnectar de 
la llum de les pantalles i ajudi a relaxar la vista 
Espai per nens, que puguin treballar en grups. No en silenci 
Un rincon de libros recomendados según libros que te hayan gustado 
Taules de grup en espais on es pugui parlar i discutir per poder.fer treballs en grup, reunions 
de comissions de pares d'una escola, reunions de treball d'uba associació de sant cugat, 
reunions d'amics per organitzar un viatge en grup (amb internet per comprar bitllets avio) 
etc 
Poder reservar una sala de treball en equip on poder treballar de forma confidencial i 
gratuita. I que fos una mena de "maker lab" on hi hagi professionals que t'assessorin i 
material de prototypatge reciclat o a preus baixos. 
Espai per preactica idiomes, per exemple voluntaris per practica el catala amb natius, 
l'angles. 
Respecto al espacio de crear y construir: A modo de hacer lo que hacen los americanos con 
los espaciosde trastero de las casas, donde los jóvenes pueden hacer sus inventos y esto 
despierta mucho la creatividad y el conocimiento técnico y científico (haciendo 
exoesqueletos, cars, etc), se podría tener una nave, con materiales diversos (cables, 
pistones, soldadores, etc.) donde por un importe muy ajustado (no se trata de hacer 
negocio) las personas podamos ir y hacer nuestros inventos "caseros". Se podría, incluso 
hacer un concurso de ideas anual. Sería el concepto americano, trasladado a un concepto de 
recursos compartidos. Por otro lado, esta iniciativa, podría ser complementaria al taller de 
arreglar pequeños electrodomésticos,así como dar una segunda vida a piezas recicladas 
(neumáticos, motores, etc.). 



També un espai de zona verda a l’aire lliure però dins, emulant el claustre i que convidi 
simplement a passejar i reflexionar. 
Un espai de treball/aprenentatge sobre  literatura  infantil 
Un espai per fer voluntariat 
espais autogestionats per colectius 
Aules d'estudi i de treball en grup. També trobo a faltar taules per estudiar dempeus. 
Espai per escriure, amb un PC , en cas de tenir inspiració. Sóc escriptora-poeta. 
SALA DE ORDENADORES NUEVOS CON VELOCIDAD DE CONEXION A RED (porque los que 
ahora son obsoletos) 
Espai amb jocs pensats per aprendre lectoescriptura;  
Espai de meditació 
En mi país nativo, Inglaterra, se ofrece un espacio tranquilo, cálido y cómodo a los jóvenes 
para que realicen sus deberes escolares. Muchos jóvenes no disponen de semejante lugar 
en casa o, por el motivo que sea, no logran concentrarse en casa.  
Además hoy en día los jóvenes tienen muchos deberes y creo que necesiten más apoyo 
moral y práctico. 
Aules de treball en grups 
Que hi hagi un espai, per poder entra amb el gos, on ell tb es pogui relaxa, amb.música o 
descansa 
Zona viatges ( on poder reunir-se, parlar d’experiències  
Sala de música y de cine 
Espai per creadors i artistes especialment de dansa que tanta falta fa 
Espacio aislado y preparado para niños pequrños 
Un petit bar pel cafè, xocolata o croissant 
M'agradaria que hi hagués un espai per a estar amb nens petits,un espai relaxat per poder 
llegir els seus primers llibres o poder estar les mares amb els nostres nadons 
tenir espais de reunió i joc 
Un espai de relacio social per coneixer gent nova i fer amistats 
tener un espacio donde trabajar y si es necesario realizar alguna llamada, disponer de un 
espacio donde no molestar a los otros usuarios.  
Estaria bé crear un espai, encara que sigui petit, per poder fer activitats de meditació, 
interiorització... 
Com a espai de coneixement i cultiu trobo a faltar un "espai del silenci" on desenvolupar el 
cultiu del ser humà,  
 Sala de ordenadores o co-working con ordenadores potentes que tengan  
los programas oficiales de Abobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere...) u otros para 
desarrollar 
Apostar per espais expositius, ... 
Espai de trobada, cursos, zona habilitada per intercanvi (pernoctació, espai amb cuina i bany 
per les ponències...) 
UN ESPAI ON POGUESSIN CERCAR-ME TOTS ELS LLIBRES DEL MÓN,  
UN ESPAI ON HI HAGUÉS UN RACONET PER A DISCUTIR DE LLIBRES AMB UN CAFÈ A LA MÀ 
UN ESPAI ON INFANTS I JOVES TROBESSIN EL SEU CAU CULTURAL I SOCIAL 
Disposar d’espais de coworking 
Una zona de cafetería amb preus no desorbitats per a joves 
Disposar d’un espai per compartir projectes artístics 
Aules d etreball en grup insonoritzades, etc  



Espais de creació interactius per a nens 
A banda d'espais individuals també es troben a faltar actualment sales per a treball en grup i 
creació de projectes.  
Per mi es imprescindible tenir un bon espai adaptat als nens i oferta de tallers i activitats 
infantils.  
És d'agraïr un bon espai a l'exterior, amb jardí o terrassa. 
A mi m'agradaria donar força pes a la zona infantil per a que es sentin a gust i promoure  
l'ús de la biblioteca desde petits 
 

ALTRES 
Debería ser un espacio con toda la tecnología de eficiencia energética en la iluminacion, 
tratamiento de agua y construcción con  materiales ecológicos. 
En el tema de iluminacion puedo aportar ideas e incluso ofrecer mi colaboración en el 
proyecto. Llevo mas de 15 años en el sector y hace un año cree mi propia empresa en Sant 
Cugat ( Ilumina tu vida - Be light )  
Les puedo explicar nuestro trabajo y sería un honor para mí colaborar o poder participar en 
este proyecto. 
Mi teléfono 659/ 436217 y mi mail epavon@belightspain.com  
I teniu que posar parasols o voleu productes sense gluten per una futura cafeteria, digueu-
m'ho. 
Al ferta soci de la biblioteca tindre permis a la entrada de altres exemple ell Ateneu de 
Barcelona 
M'agradaria saber quan serà realitat aquest projecte. 
Veure la meva instancia al ajuntament sobre el parc BARNILS i jardí botànic entorn i 
preservació arbres centenaris 
 


