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Continuen oberts els vuit espais d'estudi de Sant Cugat
Diferents espais de la ciutat continuen aquests dies obrint les
portes com a aules d'estudi, coincidint amb el període
d'exàmens universitaris. Fins dijous de la setmana vinent,
l'Ajuntament ha habilitat aules a diversos equipaments de
Sant Cugat amb novetats als horaris de les biblioteques de
Mira-sol Marta Pessarrodona, Volpelleres Miquel Batllori i al
Casal de TorreBlanca. Per primera vegada, Cal Temerari
també és punt d'estudi de la ciutat gràcies a una proposta
d'Arran Sant Cugat. La Sala Pins del Vallès del local està
oberta per estudiants fins diumenge que ve, tres dies més que
les altres.

Els equipaments i els horaris
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
Matins: dimarts i dimecres, d'onze del matí a dues del migdia.
Tardes: de dilluns a divendres, de quatre de la tarda a nou del vespre.
Dissabtes: de deu del matí a dues del migdia.
Sala Ausiàs March (annexa a la biblioteca de Mira-sol)
Els mateixos de la biblioteca de Mira-sol, però el 21 de gener fins a la una de matinada.
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
Matins: dijous i divendres, d'onze del matí a dues del migdia.
Tardes: de dilluns a dimecres, de quatre de la tarda a nou del vespre.
Dissabtes: de deu del matí a dues del migdia.
Sala Annexa a Biblioteca Volpelleres
Els mateixos de la biblioteca de Volpelleres, però el 21 de gener fins a la una de matinada
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
Dilluns: de quatre de la tarda a nou del vespre.
De dimarts a divendres: de deu del matí a nou del vespre.
Dissabtes: de deu del matí a set de la tarda.
Casal Torre Blanca
Matins: de dilluns a divendres, de nou del matí a dues del migdia.
Tardes: de dilluns a divendres, de quatre de la tarda a onze de la nit.
Dissabtes de nou del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a deu de la nit.
El 21 de gener, fins a la una de la matinada.
Esade
Dissabte 16 de gener: de deu del matí a vuit del vespre.
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Diumenge 17 de gener: de deu del matí a vuit del vespre.
Cal Temerari: Sala Pins dels Vallès
Horari: de dos quarts de deu de la nit a una de la matinada, fins al 24 de gener.
Tanca: Tots els divendres.
Biblioteca Vall d'Or
Horari: de dos quarts de cinc a mitjanit (dilluns), de deu del matí a una i de dos quarts de cinc a mitjanit
(dimarts a divendres) i de deu del matí a mitjanit (primer dissabte de mes) fins al 21 de gener.
Tanca: Cap de setmana.
Tots els espais tenen Wi-Fi.
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