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(1987-2012)

Més informació i visita virtual en:
www.bibliotecaspublicas.es/vila-real/

La informació sobre el contingut de la secció local, 

la podem trobar en el web de la Biblioteca, o també 

presencialment al taulell de la Biblioteca.

L’accés a aquests fons es pot realitzar amb el mateix 

horari de la Biblioteca Central (de 9.00 a 20.30 h). Es 

tracta d’una secció de conservació en la qual, a diferència 

de la resta de la Biblioteca, no es poden donar de baixa 

les obres i està en permanent ampliació. Per aquestes 

característiques especials es tracta d’una secció exclosa 

de préstec. 

Cada més en la pàgina web de la Biblioteca es posen en 

la secció Dossiers vila-realencs articles digitalitzats de la 

secció local sobre els principals aspectes de la història, 

art, cultura, personatges de la nostra ciutat.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
de VILA-REAL



La Biblioteca Municipal té una secció dedicada 

exclusivament a totes les obres (llibres, revistes, cartells, 

programes de festes, audiovisuals, etc.) de temàtica o d’autor 

vila-realenc; s’hi conserva, doncs, el patrimoni bibliogràfi c, 

hemerogràfi c i audiovisual de la ciutat. Aquesta secció es va 

crear el 1987.

Al llarg d’aquests 25 anys el fons local s’ha ampliat amb 

tots els materials que la Biblioteca ha pogut aconseguir. 

Actualment disposa de 51.955 documents, dels quals 

602 són llibres (el més antic l’Opus Morale, de Joan Gil 

Trullench, de 1701), 1.500 revistes (les més antigues 

El Agrario (1908), El Mijares (1913-1915) i Semanario 

Villarreal (1932-1936); 726 cartells, 195 programes de 
festes (el més antic conservat de les festes de Sant Pasqual 

és de 1935, i de les de la Mare de Déu de Gràcia, de 1910), 

71 audiovisuals, 4.929 publicacions diverses (diaris, 

butlletins, impresos culturals, etc.) i 43.932 fotocòpies de 
la premsa diària de les pàgines de Vila-real (des de 1986 

fi ns avui).


