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Llibres electrònics gratuïts de domini públic i llibres en accés obert 

 

Projecte Gutenberg 

(www.gutenberg.org) 

 

Ofereix uns 42.000 llibres electrònics gratuïts i compta amb milers de títols de literatura 

clàssica en molts idiomes. Trobaràs digitalitzats en català una trentena de llibres, de franc i en 

format epub. Obres de Prudenci Bertrana, Josep Carner, Víctor Català, Carles Riba, Joaquim 

Ruyra, Josep M. de Sagarra. Per cercar llibres en altres idiomes:  

www.gutenberg.org/browse/languages/ca 

 

 

 

Biblioteca digital mundial 

(http://www.wdl.org/es/) 

 

Creada amb el recolzament de la UNESCO, de la Library 

of Congress i de la Biblioteca d’Alexandria. És una 

plataforma que mostra el millor del patrimoni artístic i 

bibliogràfic universal. Pots descobrir tresors culturals de 

tot el món preservats i divulgats des d’arxius i 

biblioteques nacionals com: BN d’Espanya, Florència, 

França, Xina, Israel, Letònia, Rússia, Sèrbia... entre 

d’altres. 

 

 

   

Si vols agafar en préstec un 

lector de llibres electrònics, 

demana informació al taulell 
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Europeana 

(http://www.europeana.eu/portal/) 

 

Biblioteca digital de lliure accés. Aquest portal permet accedir a milions de documents 

digitals. No només llibres, sinó també pel·lícules, imatges, revistes, diaris, mapes, manuscrits i 

documents d’arxiu, que han estat digitalitzats a partir de fons d’entitats culturals i 

científiques d’Europa. És una finestra, en 31 idiomes, a diferents projectes europeus de 

digitalització. 

 

Open Library 

(http://openlibrary.org/) 
 

 

Literatura clàssica de tot el mon al nostre abast. Més 

de un milió de títols de llibres digitals. 

 

OAPEN  

(http://www.oapen.org/home) 

 

És una iniciativa que té com a missió contribuir al desenvolupament de la recerca i fer més 

visibles les publicacions científiques en accés obert, com un servei essencial per la comunitat 

acadèmica i per la societat en general.  Podem accedir, en pdf, a centenars de llibres científics 

en accés obert, en l’àmbit de les Humanitats i Ciències socials 

 

Aplicacions gratuïtes d’utilitat pels teus ebooks i ereaders 

 

Calibre 

(http://calibre-ebook.com) 

 

És un programari lliure, molt útil i gratuït que permet organitzar els 

teus llibres electrònics al teu PC i desprès transferir-los al teu lector 

(ereader), cercar els ebooks que vulguis i un cop baixats, convertir-los 

al format que sigui més adient pel teu lector.  
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