El servei de préstec
Per a fer ús del servei de préstec necessites
el carnet, que és personal i intransferible. És
gratuït i et permet agafar durant 30 dies:
 15 llibres o revistes
 6 DVD
 9 CD o altres materials multimèdia
Recorda tornar els documents en el termini
indicat. Per cada dia de retard i document
en préstec el teu carnet rebrà 1 punt de
penalització. Per cada 50 punts, el carnet
quedarà bloquejat durant 15 dies.

Biblioteca Joan Coromines
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou
Tel. 935 571 888
b.masnou.jc@diba.cat
http://bibliotecavirtual.diba.cat/
masnou-el-biblioteca-joan-coromines
Seguiu-nos a les xarxes socials:

Horaris
Hivern
Matins: dimarts, divendres i dissabte de 9.30
a 13 h
Tardes: dilluns - divendres, de 15.30 a 20.30 h
Estiu
Matins: divendres de 9 a 14 h
Tardes: dilluns-dijous, de 15 a 20.30 h

El servei internet i +
La biblioteca permet accedir a internet i a
eines d'ofimàtica des dels ordinadors que
trobaràs a les sales, o al servei de Wi-fi.
Tens sessions de 10, 30 i 60 minuts, amb un
límit de 3 sessions diàries i un total de 50
sessions al mes. Les sessions de seixanta
minuts són reservables.

La Diputació de Barcelona dóna suport i
serveis a 225 biblioteques municipals i 10
bibliobusos que treballen en xarxa a la
província de Barcelona. El carnet de la
biblioteca és la targeta que us identificarà
com a usuaris de la Xarxa.

Biblioteca
Joan Coromines
El Masnou

La Biblioteca Joan Coromines és un servei
públic municipal obert a tothom i té el
compromís de satisfer les necessitats
informatives, educatives, culturals i de lleure
de la ciutadania del Masnou.
Inaugurada l’any 1998, està situada a la
segona planta de l’Edifici Centre, punt
neuràlgic i comercial del municipi. L’any
2011 es remodela i amplia fins a ocupar un
espai de 2.114 metres quadrats.
La biblioteca té uns fons especial de
Turisme, i els centres d'interès de Racó de
Famílies, Cuina, Món laboral i Bricolatge,
decoració i manualitats.

El carnet
Permet utilitzar aquells serveis de la
biblioteca pública que necessiten
identificació i gaudir de molts avantatges
en l'àmbit cultural (descomptes en
entrades, botigues especialitzades, etc.).
El catàleg
El catàleg col·lectiu Aladí et permet
accedir al fons de les biblioteques, amb
més de 10 milions de documents.
aladi.diba.cat
El catàleg també facilita serveis com ara:
sol·licitud del carnet, consulta de les dades
de l'usuari, renovacions del préstec, reserva
de documents i ordinadors, etc.
Els serveis de la biblioteca
Informació i assessorament general
Informació municipal
Préstec
Accés a internet i Wi-Fi
Suport a l’autoaprenentatge i a
l’ensenyament reglat
 Visites guiades a la biblioteca
 Activitats culturals i de foment de la
lectura
 Bústia de retorn de documents






