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Aquests són els horaris de les
biblioteques de Sant Cugat per als
mesos d'estiu
Al mes de juliol hi haurà dos viatges literaris i diverses exposicions

Imatge de l'interior de la biblioteca central Gabriel Ferrater | DIBA

El servei de Biblioteques de Sant Cugat modificarà els seus horaris durant els mesos de juliol i
agost, adaptant-se així al canvi en la demanda d'ús d'aquests equipaments a l'estiu. De fet, a
l'agost només quedarà oberta la biblioteca central Gabriel Ferrater.
Pel que fa al juliol, la biblioteca central obrirà els dilluns i dimecres de 16h a 20.30h, els dimarts i
dijous de 10h a 14h i de 15.30h a 20.30h, i els divendres i dissabtes de 10h a 14h. A l'agost, obrirà
només de dilluns a divendres, de 10h a 14h.
Pel que fa a la biblioteca Marta Pessarrodona, de Mira-sol, l'horari durant el mes de juliol serà els
dilluns, de 16h a 20.30h, els dimarts i dimecres de 10h a 14h i de 15.30h a 20.30h, i dijous i
divendres de 16h a 20.30h.
Finalment, la Miquel Batllori de Volpelleres obrirà de dilluns a dimecres de 15.30h a 20.30h i els
dijous i divendres de 10h a 14h i de 15.30h a 20.30h.
Activitats a l'estiu
Durant els mesos d'estiu hi haurà algunes activitats que es faran a les diferents biblioteques.
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Dilluns que ve, a la Gabriel Ferrater hi haurà un viatge literari, De Gomila a Gomila: Felanitx...
orígens sentimentals, a càrrec de Toni Gomila, Eduart Iniesta i amb la participació d'Andreu Gomila.
Les places per a aquesta activitat, que serà a les 19h, són limitades.
Després, el 19 de juliol hi haurà un nou viatge, Quadern del retorn al país natal d'Aimé Césaire,
viatge a Martinica, que comptarà amb Adeline Flaun i Didier Roch. En aquest cas, l'activitat es farà
a les 19h a la biblioteca de Mira-sol.
Des de mitjans de juny i fins a l'octubre es poden visitar, també, tres exposicions a la biblioteca
Marta Pessarrodona: Corrandes d'exili de Joan Oliver, Terra i Interpretació de poemes, totes tres a
càrrec de Firart.
Ja al setembre, la biblioteca central Gabriel Ferrater s'inaugurarà l'exposició Paquita Ferrándiz. La
fascinació de la primera actriu (1921 - 1996), organitzada pel Departament de Cultura i la Direcció
General de Promoció Cultural i Biblioteques.
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