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Com puc fer consultes bibliogràfiques? 

Per demanar informació bibliogràfica, les persones usuàries ho podran fer 
preferiblement per telèfon o mitjans telemàtics. En el cas que es requereixi l’accés a la 
biblioteca per a aquest servei també es farà preferentment mitjançant cita prèvia 
 

Puc anar a treballar o estudiar a la biblioteca? 

En aquesta fase no es tindrà accés a la col·lecció general de documents, ni es podrà 
utilitzar la biblioteca per a consulta ni per a estudi, tampoc als ordinadors i el servei de 
préstec interbibliotecari. 

Quan vagi a la biblioteca, he de dur mascareta? 
 
Sí, l’ús de la mascareta és obligatori per venir a la biblioteca i cal respectar la distància 
de seguretat. 
 
Puc portar llibres en donatiu a la biblioteca? 
 
Fins a nou avís, i per motius de seguretat, no s’acceptaran donatius. Preguem no 
utilitzeu la bústia de retorn per dipositar material o altres usos que no siguin 
estrictament el retorn de documents en préstec. 
 
I si tinc més dubtes, on puc informar-me? 

Podeu contactar amb la biblioteca per correu electrònic a:  
biblioteca@santquirzevalles.cat 
b.st.quirze@diba.cat 
O bé per telèfon dins l’horari d’obertura al 93.721.95.47.   


