
 

 
HISTÒRIA DE LA BIBLIOTECA DE FIGUERES 

CRONOLOGIA 
 

1915. LA MANCOMUNITAT APROVA EL PROJECTE DE CREACIÓ D’UNA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
POPULARS A TOT EL TERRITORI CATALÀ  
El projecte preveu l’inici d’un sistema bibliotecari, un innovador model de biblioteca i la creació 
de l’Escola Superior de Bibliotecàries. Des del primer dia de la inauguració de les biblioteques 
populars de Catalunya, les directores escrivien un dietari per deixar constància de la feina diària.  
 
1916.  ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE LA CREACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE 
FIGUERES 
L’Ajuntament es compromet a cedir el terreny per a la instal·lació de la biblioteca, a subvencionar-
la anualment amb una quantia igual al 10% del fons inicial donat per la Mancomunitat i a fer-se 
càrrec de les despeses de material, electricitat, neteja, etc.  
 
1918.  FESTA DE COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA 
El 22 de desembre de 1918 se celebra una festa popular amb motiu de la col·locació de la primera 
pedra de la futura Biblioteca Popular de Figueres als terrenys de l’antiga presó, avui carrer Ample. 
 

1922. INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE 
FIGUERES 
El diumenge 2 de juliol de 1922 tenen lloc els actes 
d’inauguració de la Biblioteca Popular de Figueres de la mà 
del president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, i 
de l’alcalde de la ciutat, Vicenç Ros.  
 
Es fan càrrec de la Biblioteca Olga Kirchner i Carme Banús, 
directora i bibliotecària auxiliar respectivament.  

L’agost del mateix any es constitueix el Patronat de la Biblioteca Popular de Figueres, format per 
representants de la política i la societat de la ciutat i presidit per Josep Puig i Pujades. Un any més 
tard comença a funcionar el servei de préstec.  
 

Vista exterior de la Biblioteca Popular (c. 1922). L. Roisin. Arxiu 

Municipal de Figueres 



 
 

1923. DICTADURA I FRENADA DE L’EMBRANZIDA CULTURAL 

L’inici del període dictatorial suposa la  desnaturalització del Patronat de la Biblioteca Popular 

(1924), la supressió definitiva de la Mancomunitat de Catalunya (1925) i el fraccionament de 

l’administració unitària de les biblioteques populars. En conseqüència, la Diputació Provincial de 

Girona assumeix la gestió de les biblioteques de la província.   

Així mateix, la dictadura comporta una frenada de l’embranzida cultural impulsada pel Patronat, 

alhora que l’ús del català també es veu afectat.  

 

Succeeixen a Olga Kirchner al capdavant de la Biblioteca Carme Banús (1923), Aurèlia Sabanés 

(1923-1926), i Adela Riera (1927-1952).  

 

L’any 1927 Adela Riera és nomenada directora de la Biblioteca Popular, càrrec que ocupa fins al 

1952 acompanyada de les bibliotecàries auxiliars Justa Balló (1927-1935), amb breus períodes 

d’excedència, Maria Dolors Carré (1933) i Antònia Feixas (1935-1944).  

 

1931. RECUPERACIÓ DE L’ESPERIT DELS PRIMERS ANYS  

La proclamació de la Segona República Espanyola i la constitució de la Generalitat de Catalunya 

porten a la unificació de les quatre províncies i, en conseqüència, a la reunificació de les 

biblioteques populars en una sola xarxa sota la direcció de Jordi Rubió i Balaguer.  

La Biblioteca Popular recupera l’esperit dels primers anys: s’estableixen les primeres biblioteques 

filials (1932), se celebra la primera Festa del Llibre (1933) i les primeres Hores del Conte (1936).  

 
1936: GUERRA CIVIL I ONADA REVOLUCIONÀRIA  
Les bibliotecàries Adela Riera i Antònia Feixas contribueix a la preservació dels lots de llibres  
confiscats pel Comitè Antifeixista de la ciutat.   
 
1937: PRIMERES OBRES D’AMPLIACIÓ  
L’augment del nombre de lectors comporta l’ampliació de l’edifici: s’allarga la sala de conferències 
i es divideix en sala d’estudi, sala infantil i magatzem. 
Malgrat la duresa guerra, la falta de subministraments i els bombardejos que afecten la ciutat 

des de començament de 1938, la Biblioteca no atura la seva activitat fins poc abans de l’entrada 

de les tropes franquistes a la ciutat i col·labora també amb el Servei de Biblioteques al Front. 

 

 1939. LES TROPES FRANQUISTES ENTREN A LA CIUTAT  
El 8 de febrer de 1939 les tropes franquistes entren a 
Figueres. L’edifici de la Biblioteca es troba parcialment 
afectat pels bombardejos i passen mesos fins que la 
nova administració no se’n fa càrrec. Per contra, ben 
aviat la Comissió Depuradora de llibres, presidida per 
Javier Fages de Climent, comença a treballar en 
l’esporga de volums: se’n retiren 210 considerats 
contraris a la nova ideologia. 
 
 
 
 

Imatge de la biblioteca parcialment destruïda (1939) Autor 

desconegut. Govern Civil de Girona (AHG).  



 
 

1940. LA SALA DE LECTURA TORNA A OBRIR-SE AL PÚBLIC  
El 2 d’abril de 1940 la sala de lectura torna a obrir-se al públic. Fins aquest moment només havia 
funcionat el préstec.  
 
1942. INAUGURACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA I D’UNA SUCURSAL DE LA 
CAIXA PROVINCIAL ANNEXA AL MATEIX EDIFICI 
El 12 de juliol de 1942 s’inauguren les obres d’ampliació de la Biblioteca Popular, així com una 
sucursal de la Caixa de Pensions Provincial annexa situada a l’emplaçament que ocupaven la sala 
infantil i la sala d’estudi. En conseqüència, es redueix l’espai de lectura.  

 
 1947. COMMEMORACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DE LA 
INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR  
Malgrat que la commemoració gairebé passa 
desapercebuda, la directora, Adela Riera, escriu un 
article a la publicació local Vida Parroquial i un altre a 
la revista Biblioteconomía. 
 
PRECARIETAT I DETERIORAMENT 
Els dietaris, les memòries i la correspondència 
d’aquests anys (1940-1962) descriuen el 
deteriorament del local i les instal·lacions: manca espai 

en els prestatges, hi ha goteres, les persianes es trenquen sovint, el jardí és brut i deixat i les 
heures de l’exterior provoquen esquerdes a l’edifici, baixa temperatura, escassa il·luminació, etc.  
 
1951. INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA I DE LA CASA DE CULTURA DE “LA CAIXA” A 
FIGUERES.  
El 31 de maig de 1951, a les dotze del migdia, s’inaugura la Biblioteca Pública i la Casa de Cultura, 
juntament amb les noves oficines de la sucursal de la Caixa de Pensions a Figueres. La primera 
responsable fou Dolors Ubanell, seguida a partir del 1965, per Maria Rosa Ymbert.  
 
1953. ROSA CORONAS ÉS NOMENADA DIRECTORA i MARIA PERXÉS COMENÇA A TREBALLAR A 
LA BIBLIOTECA   
El 1953 es concedeix el càrrec de directora accidental a Rosa Coronas Corominas, auxiliar des de 
1949, i Maria Perxés Santomà comença les seves funcions de bibliotecària auxiliar interina, en 
substitució d’Adela Riera, de baixa per malaltia. 
 
1956. EL PLE DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA ACCEPTA ESTUDIAR EL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA  
L’arquitecte de la corporació, Joaquim Masramon, inicia un projecte de reforma per annexionar 
a la Biblioteca la part del local que la Caixa d’Estalvis Provincial havia deixat lliure l’any anterior.  
 
1960-1961. REFORMES 
Mentre duren les obres d’ampliació i reconstrucció de la Biblioteca, la sala de lectura i el servei 
de préstec es traslladen provisionalment a la sala d’exposicions de la Caixa d’Estalvis de la 
Diputació Provincial, situada en un edifici proper.  
 
 
 

Vista exterior de la Biblioteca (1945). Autor desconegut. Biblioteca 

Fages de Climent.  



 
 

1962. INAUGURACIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA BIBLIOTECA 
L’1 de desembre de 1962 s’inaugura el nou edifici en el 
mateix emplaçament de l’antiga Biblioteca Popular. 
 

 
1969. LA 
BIBLIOTECA REP 
EL NOM DE  
“BIBLIOTECA 
POPULAR 
CARLES FAGES 
DE CLIMENT” 
El 19 d’octubre es descobreix la placa amb la inscripció 
que dona el nom de l’escriptor Carles Fages de Climent 
a la biblioteca. Després d’uns breus parlaments dels 
senyors Ramon Guardiola, Jaume Maurici i Marc Enric 

Fages Mir, s’inaugura una exposició d’homenatge pòstum 
al poeta figuerenc.  
 
1972. COMMEMORACIÓ DEL CINQUANTÈ ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA  
El 3 de novembre de 1972, al Museu de l’Empordà, tenen lloc els actes de celebració del cinquantè 
aniversari de la Biblioteca amb el lliurament de premis d’un concurs literari infantil i juvenil 
“Biblioteca Popular”, la distinció amb un lot de llibres a aquells usuaris que havien destacat per la 
seva “constància i amor” a la Biblioteca i, finalment, la conferència “Antoni Papell: records d’un 
deixeble”, a càrrec de Joan Gich Bech de Careda.  
 
1979. LA GENERALITAT DE CATALUNYA ASSUMEIX LES COMPETÈNCIES EN BIBLIOTEQUES 
Amb la instauració de la democràcia, el Servicio Nacional de Lectura transfereix a la Generalitat 
de Catalunya les biblioteques que mantenia en conveni amb les diputacions de Girona, 
Tarragona i Lleida.  
 
1980. OBRES D’AMPLIACIÓ  
El 1980 l’Ajuntament de Figueres aprova les obres d’ampliació i millora dels magatzems de la 
Biblioteca pública Fages de Climent.  
 
1988. VOLUNTAT DE TRASLLADAR LA BIBLIOTECA EN UN NOU EDIFICI 
El 1988 l’Ajuntament expressa la voluntat de traslladar la Biblioteca a l’edifici de l’escorxador vell, 
on compartiria espai amb l’arxiu comarcal. El mateix any comença l’automatització de la gestió 
de biblioteques. 
 
1992. JUBILACIÓ I HOMENATGE A MARIA PERXÉS  
El 22 d’octubre de 1992 se celebra un acte ciutadà d’homenatge a Maria Perxés amb motiu de la 
seva jubilació, Lluïsa Vidal és nomenada directora.  
 

 

 

 

Imatge de l’acte que va donar el nom de Fages de Climent a la biblioteca. 

[Jaime Galtés]. Col·lecció particular família Fages.  

Interior de la biblioteca (c.1965). Biblioteca 

Fages de Climent.  



 
 

1993. EL PARLAMENT DE CATALUNYA APROVA LA LLEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE 
CATALUNYA 
La Llei 4/1993, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, atorga als municipis la competència de 
crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat municipal, i a la Generalitat, 
les responsabilitats considerades de rang nacional.  
 
1995. INICI DE LA POLÈMICA SOBRE LA UBICACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA COMARCAL  
L’edifici del convent dels Caputxins i les places de Catalunya i del Sol són les tres opcions per 
construir la nova biblioteca comarcal. Finalment, el 1997 s’acorda que es farà a la plaça del Sol, 
en el solar de l’antic edifici de Correus.  
 
1996. LA BIBLIOTECA OFEREIX SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET 
El febrer de 1996 la Biblioteca Fages de Climent comença a oferir servei de connexió a Internet 
als seus usuaris. 
 
1997. CELEBRACIÓ DEL 75è ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA POPULAR  
El 5 de juliol de 1997 es commemora el 75è aniversari de la inauguració de la Biblioteca Popular 
amb la conferència “El paper de la biblioteca pública en la modernització de Catalunya”, a càrrec 
de l’historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte. També s’organitza una festa per al públic 
infantil.  
 
1998. ACTES AMB MOTIU DE LA COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA 
BIBLIOTECA. ES CLAUSURA LA BIBLIOTECA DE “LA CAIXA”.  
El 22 d’octubre de 1998 tenen lloc els actes amb motiu de la col·locació de la primera pedra de la 
nova Biblioteca Central Comarcal, situada a la plaça del Sol. Hi participen l’escriptora Maria Àngels 
Gardella i Josep Tero, que interpreta cançons de Fages de Climent. Així mateix, es commemoren 
els vuitanta anys de la col·locació de la primera pedra de la Biblioteca Popular amb l’exposició 
“1918-1998, vuitanta anys de Biblioteca pública a Figueres” i amb un recital de Josep Tero.   
 
Coincidint amb la col·locació de la primera pedra de la nova biblioteca comarcal, la Fundació “la 
Caixa” tanca les portes de la biblioteca de Figueres. El fons és cedit a l’Ajuntament.  
 
1999.  RETORN DEL FONS DEPURAT  
El desembre de 1999 l’Arxiu Històric de Girona lliura a la Central de Biblioteques de la Diputació 
de Girona un total de 103 publicacions originàries de la Biblioteca de Figueres, retirades el 1941.  
 

2000. INAUGURACIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA 
COMARCAL  
El 2 de juliol de l’any 2000 tenen lloc els actes 
d’inauguració de la nova biblioteca comarcal, ubicada a 
la plaça del Sol, i obra de l’arquitecte Jordi Casadevall. 
Hi assisteixen representants polítics i centenars de 
ciutadans.  
El mateix any s’inicia la col·lecció digital de la Biblioteca 
Fages de Climent amb la digitalització de 555 
fotografies dels Àlbums Rubaudonadeu, datades entre 
1888 i 1889 i  de gran valor històric.  
 

Vista aèria de la inauguració (2000). Col·lecció fotogràfica del 

Setmanari Empordà. ACAE.  



 
 

2000-2005. LA BIBLIOTECA INFORMATIVA  
Amb l’arribada del nou mil·lenni i el desenvolupament de la societat de la informació, una vegada 
més la Biblioteca s’adapta al canvi: s’ofereixen serveis de formació d’usuaris i d’alfabetització 
digital; es creen serveis d’atenció als ciutadans nouvinguts; es participa en programes 
d’informació sobre la Unió Europea; es potencien seccions específiques per a la cerca de feina, 
etc. El fons de la Biblioteca s’amplia substancialment, i al mateix temps es dona accés a nous 
suports d’informació.  
La Biblioteca col·labora en la celebració del centenari Fages (2002) i de l’Any Dalí (2004)  
 
2006. LA BIBLIOTECA S’ACULL AL PROJECTE “NASCUTS PER LLEGIR” I COMENÇA A 
ORGANITZAR ELS CLUBS DE LECTURA  
El 2006 la Biblioteca de Figueres s’acull al programa “Nascuts per Llegir” amb l’objectiu de 
promoure el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys. El mateix any comencen els 
primers clubs de lectura. Actualment la Biblioteca organitza i coordina dotze clubs de lectura i 
dona suport a altres clubs de lectura de Figueres i comarca.  
 
2007. COMENÇA A FUNCIONAR EL SERVEI DE WI-FI I PROPOSTA DE BIBLIOTECA FILIAL 
A partir del març de 2007 la Biblioteca Fages de Climent comença a oferir servei de connexió Wi-
Fi als seus usuaris.  
L’Ajuntament considera la possibilitat d’ampliar els serveis de biblioteca pública amb un 
projecte de biblioteca filial a la zona coneguda com a Mas Torrent. Des d’aleshores el debat 
sobre l’ampliació dels serveis bibliotecaris a la ciutat segueix obert.  
 
2008. PRÉSTEC SENSE LÍMITS  
L’any 2008 s’eliminen els tradicionals límits en la quantitat de documents que un usuari pot 
endur-se a casa. Ara és el mateix usuari qui decideix quants documents necessita.  
 
 

 2009. LA BIBLIOTECA DE FIGUERES ESTRENA WEB I 
REPOSITORI  
La Biblioteca Fages de Climent estrena pàgina web. Un 
pas més per a la difusió dels seus fons i serveis, amb la 
incorporació de continguts digitals com la premsa 
antiga, els fulletons locals i les imatges del fons 
Rubaudonadeu.  
 
 

2012-13 CREIXEN LES ACTIVITATS CULTURALS I DE 
PROMOCIÓ DE LA LECTURA   

La Biblioteca ofereix noves activitats culturals i de difusió de la lectura, i s’obre a les entitats i al 
territori: “Biblioteques amb DO”, “Revetlla de Sant Jordi”, “Biblioteques i Viquipèdia”, “A punt 
de Llegir” o “De Capçalera”, “Llegir el teatre”, en són alguns exemples.  
Aquest mateix any Nati Vilanova assumeix la direcció de la Biblioteca.  
 
2014. LA BIBLIOTECA ES FA PRESENT A LES XARXES SOCIALS   
El 2014 la Biblioteca estrena perfil a Facebook, Twitter, Instagram i d’altres xarxes socials. 
Comença una nova manera de comunicar-se amb els usuaris i de difondre la seva activitat.  
 

Imatge de la façana de la biblioteca (2009). [Pere Duran]. Biblioteca 

Fages de Climent 



 
 

2015. ANY DE LES BIBLIOTEQUES 
Coincidint amb primer centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la 
Mancomunitat de Catalunya, el Govern de la Generalitat aprova declarar el 2015 com a “Any de 
les Biblioteques”. La biblioteca organització l’exposició “Biblioteques i bibliotecàries a Figueres: 
un recorregut des de 1915” i les conferències “La història de les bibliotecàries, a càrrec 
d’Assumpció Estivill i “Adela Riera, bibliotecària de Figueres”, a càrrec de Sebastià Roig 
 
2016. SORTIDA PROFESSIONAL A PARÍS 
Part de l’equip de la Biblioteca participa a “Paris per a bibliotecaris: sortida professional”, 
organitzada pel Departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques, els dies 17 i 18 de 
juny.  
El mateix any es digitalitzen les publicacions locals 9País i Hora Nova.  
 
2017-2018 BIBLIOTECA SOCIAL  
La Biblioteca Fages de Climent de Figueres adopta noves mesures per a la inclusió social de 
persones amb diversitat funcional i es posa en marxa el servei de Bibliohospital.  
El 2018 la Biblioteca participa als actes commemoratius del cinquanta aniversari de la mort del 
poeta Carles Fages de Climent i rep en donatiu el fons personal del mestre, periodista, polític i 
activista cultural Rafael Ramis Romans.  
 
2019. INCORPORACIÓ DE PART DE LA BIBLIOTECA PATRIMONIAL DE LA CASA FAGES 
La Biblioteca de Figueres rep en donatiu un important fons d'obres de la biblioteca patrimonial 
de la Casa Fages de Figueres.  
 
2020. PANDÈMIA 
El 12 de març, a la tarda, la Biblioteca ja no obre al públic. El 13 de març la biblioteca tanca les 
seves portes per ordre del Govern (RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març) i no reobre fins 
gairebé dos mesos i mig després, el 26 de maig, en l'anomenada Fase 1 de la “desescalada”. Al 
llarg d’aquest any la Biblioteca es manté oberta amb més o menys restriccions, adaptant-se a la 
nova normalitat: clubs de lectura virtuals, préstec a domicili, difusió del préstec digital, etc.  
 

 2022. CENTENARI 
Amb motiu del centenari la biblioteca programa un 
seguit d’activitats per a tots els públics que transmeten 
l’estima pels llibres i la lectura i, alhora, reivindiquen la 
importància de les biblioteques com a equipaments 
culturals transversals oberts a la ciutadania, posant en 
valor la tasca que duen a terme, així com també el curs 
històric de la biblioteca a la ciutat, els seus fons, en 
especial la col·lecció local, i les professionals que han 
marcat la seva trajectòria al llarg dels anys. 

 
Per altra banda, el 2022 la biblioteca incorpora una 

màquina d’autopréstec que facilita l’autonomia dels usuaris.  
 

  

 

La Biblioteca de Figueres l’any 2022.  



 
 

 

PER SABER-NE MÉS  
 

CANALIAS, Laura; Riquer i Permanyer, Borja de, dir.; Rubí i Casals, Maria Gemma, dir. La Xarxa 

de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1931) : anàlisi d'una política 

pública. 1 recurs en línia (576 pàgines). Tesi presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona 
l’any 2017.  https://ddd.uab.cat/record/186974  
 
ESTIVILL, Assumpció. L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1992. (Quaderns de Treball; 12). 
 
ESTIVILL, Assumpció. Qui era qui a l'Escola de Bibliotecàries: notícies biogràfiques del professorat 

: 1915-1972. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016.  
 
ESTIVILL, Assumpció. La història de les bibliotecàries. [Vídeo]. Biblioteca de Figures, 21 d’octubre 
de 2015. https://ventdelnord.tv/blog/jomfriser/biblioteca_arxiu#/?playlistId=0&videoId=12  
 
LLOBET, Jordi. Lectura i biblioteques populars: model de col·lecció i lectura a les Biblioteques 

Populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1922. Tesi presentada al Departament de 
Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona l’any 2008.   
http://www.tdx.cat/TDX-0721108-132611  
 
MAÑÀ, Teresa. Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després [en línia]. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; Diputació de Barcelona; Biblioteca de 
Catalunya, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.12368/1385 
 
MAÑÀ, Teresa. Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. Lleida: Pagès, 2005.  
 
MAYOL, M. Carme. “La Xarxa de Biblioteques 1915-2004 : una història que mira al futur”. BiD: 

textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny 2005, núm. 14. 
http://bid.ub.edu/14mayol.htm  
 
ROMERO, Alfons. "La biblioteca popular de Figueres" Annals de l'Institut d'Estudis 

Empordanesos [en línia], 1993, Vol. 26 , p. 293-304.  
https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93167/164821  
 
ROIG, Sebastià. "Lletres - Figueres, 1936: la guerra dels llibres." Revista de Girona [en línia], 
2010, Núm. 264 , p. 40-44. http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/225455  
 
ROIG, Sebastià. "Lletres - Figueres, 1936 (II): els llibres vençuts." Revista de Girona [en línia], 
2011, Núm. 265 , p. 52-57. http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/243268  
 

ROIG, Sebastià. Adela Riera, bibliotecària de Figueres. [Vídeo]. Biblioteca de Figures, 21 
d’octubre de 2015. 
https://ventdelnord.tv/blog/jomfriser/biblioteca_arxiu#/?playlistId=0&videoId=12 
 
 


