Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Torna l’aula d’estudi a la Biblioteca Can Mulà
A partir del proper 10 de desembre, l’Ajuntament posa a disposició dels
estudiants un espai per a l’estudi a la Biblioteca Can Mulà, tot coincidint
amb l’època d’exàmens als instituts i universitats.
Així, els estudiants disposaran de l’aula d’estudi a la Biblioteca fins al 3 de
febrer (excepte els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 de gener), amb punts
de connexió a internet i amb un horari especial per afavorir l’estudi fora d’hores:




De dilluns a divendres, de 8 del vespre a 2 de la matinada
Dissabtes, de 4 de la tarda a 12 de la nit
Diumenges i festius, de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 4 a 12 de la nit

A més, aquest horari especial es complementa amb l’habitual de la biblioteca
(matins de dimarts a dissabte, de 10 a 2 i tardes; tardes de dilluns a divendres,
de 4 a 2/4 de 9).
L'any passat van passar per les sales d'estudi un total de 16.991 estudiants al
llarg de tot el curs 2011-2012 (període d’hivern i període d’estiu)

Horari de la Biblioteca de Can Mulà per Nadal
La Biblioteca Can Mulà no tanca en el període de vacances de Nadal, tot i que
sí ho farà en dates assenyalades com el 24, el 29 i el 31 de desembre.
La resta de dies, romandrà oberta en l’horari següent:
 dijous de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre
 dimecres i divendres de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
 dissabte 5 de gener de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia
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