
Està molt bé llegir sol a casa però serà millor 
fer-ho en companyia 
Josep M. Àngel.  AV Sant Joan de Mira-sol 

Ara no tindrem excusa per no llegir 
Farmàcia Isabel Serret 

Tinc un espai a prop de casa per poder 
consultar llibres universitaris 
Elba Castro. Estudiant  UAB 

M’agrada llegir i poder disposar d’una àmplia 
oferta per tal d’escollir 
Paquita Martín. Quiosc Mira-sol 

La lectura enriqueix la persona i el seu esperit 
Catalina Morales. Forn La Panera 

De dilluns a divendres, de 16 a 21 h 
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h 
Dissabtes, de 10 a 14 h 
Agost tancat 

93 565 70 97 
www.santcugat.cat/biblioteques 
bibliotecamp@santcugat.cat 

Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona 
14.000 llibres i audiovisuals 
80 punts de lectura 
Espai de mediateca i música 
Zona per a infants 



 Què t’oferim a la biblioteca? 

·     Informació i assessorament
·     Préstec gratuït de documents, també  
 d’altres biblioteques
·     Accés gratuït a Internet i zona WI-FI
·     Formació en tecnologies de la   
 informació i la comunicació
·     Suport a l’autoaprenentatge
·     Visites guiades a la biblioteca
·     Activitats culturals i de foment a la  
 lectura
·     Bústia 24 h de retorn de documents 
·     Sala polivalent d’ús ciutadà

Com pots utilitzar els serveis?

Amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, vàlid per a totes les 
biblioteques de Catalunya.

Aquest carnet ofereix descomptes en 
entrades de museus i teatres, a llibreries i 
altres productes culturals.

Per fer-te el carnet només has de 
presentar la teva documentació. 
Els menors de 14 anys han de tenir 
autorització dels pares o tutors.

 Quants documents pots agafar  
 en préstec?

·     15 llibres o revistes
·     6 DVD 
·     9 CD

Pots renovar o reservar un document 
en préstec a la biblioteca, per telèfon o 
al web. 

Els documents o audiovisuals que 
agafis en préstec, els podràs tenir 
durant 30 dies. 
 

  Com arribar-hi?

 Autobús L1, parada Pl. Joan Borràs
 FGC S1 i S5, parada Mira-sol


