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Sala d'estudi de la Biblioteca Antoni Tort

Prop de 1.400 alumnes fan ús de la sala d’estudi de la Biblioteca
durant els mesos de maig i juny

Divendres 3 de juliol de 2009

Un total de 1.368 estudiants han fet ús del servei de sala d’estudi que ha funcionat
durant els mesos de maig i juny a la Biblioteca Municipal. Els alumnes han pogut
utilitzar aquest servei de dilluns a divendres, entre les 21 i la 1 hores, i també els
dissabtes, de 17 a 21 hores, durant un total de 184 hores.

El servei de sala d’estudi va obrir les seves portes a Castellar del Vallès la
temporada de maig-juny de l’any 2002 i, des d’aleshores, funciona cada any durant
les èpoques de desembre a febrer i de maig a juny, coincidint amb el període
d’exàmens, especialment, de les universitats catalanes, amb l’objectiu de donar
suport a la formació acadèmica. Des de la primavera de 2007, el servei es manté en
la línia de creixement en nombre d’usuaris, mantenint-se per damunt del miler en
ambdues temporades.

Actualment, la Biblioteca Antoni Tort compta amb 74 punts de lectura amb taula, 9
punts de servei públic d’accés a internet i 27 punts de lectura sense taula, és a dir,
que té un aforament de 107 punts de lectura.

Durant els mesos de juliol i agost, i fins al 15 de setembre, la Biblioteca obrirà tots
els dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 9.30 a 14
hores i de 17 a 20.30 hores.

Biblioteca Municipal Antoni Tort
C. de Sala Boadella, 6
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