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L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels 
estudiants 27 sales d’estudi nocturnes per preparar 
els exàmens de juny  
 
» A partir del 8 de maig la ciutat disposarà de 27 sales d’estudi nocturnes que oferiran 

1.635  places pels i les joves que necessitin un espai de treball i concentració 
» En aquest període d’exàmens s’incorporen tres noves sales d’estudi puntuals en els 

districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Nou Barris  
 
A partir del proper 8 de maig i fins el 21 de juny, el servei de sales d’estudi nocturnes que la 
ciutat ofereix als joves estudiants s’amplia amb 19 sales d’estudi més de caràcter puntual, tres 
sales més que les que es van oferir en el període d’exàmens de gener-febrer. L’objectiu és 
reforçar, durant l’època de major demanda, l’oferta d’espais adequats per a la concentració i 
l’estudi. En total seran 27 sales d’estudi nocturnes que estaran en funcionament durant el 
mesos de maig i juny oferint un total de 1.635  punts d’estudi.  
 
Pel regidor d’Adolescència i Joventut, Raimond Blasi “és molt important que en èpoques 
d’exàmens finals i de proves d’accés a la universitat els estudiants tinguin un lloc 
adequat on estar tranquils i còmodes per poder-se concentrar. Des de la regidoria 
d’Adolescència i Joventut volem que a la ciutat de Barcelona hi hagi suficients espais de 
treball i estudi adaptable a les necessitats que tenen els estudiants aquests dies, i ja 
disposem de 27 sales amb 1.635 places”.  
 
En aquest sentit, Blasi també ha recordat que “en el marc del Pla d’Adolescència i Joventut 
que es va presentar el passat mes de març, s’estableix com a eix prioritari l’educació i la 
formació com a elements claus per generar condicions d’igualtat entre els joves”. Un 
dels objectius d’aquest eix és millorar l’adequació de l’oferta i els mecanismes de suport 
educatiu a les necessitats dels i les joves com són, per exemple, les sales d’estudi nocturnes. 
Per aquest motiu, “ampliar la seva capacitat tant en noves sales com en l’augment de les 
seves places és una dels objectius de les polítiques de joventut”, ha destacat el regidor.  
 
L’horari de les 19 sales d’estudi nocturnes puntuals és de dilluns a divendres, de 21 a 1h de la 
matinada, exceptuant els dies festius i vigílies de festius que no hi ha servei. Moltes de les 
sales d’estudi, però avancen el seu horari d’obertura per oferir un servei continu als estudiants. 
Durant aquest període, les 8 sales d’estudi que funcionen de forma permanent al llarg de l’any, 
continuaran amb el seu horari: de dilluns a divendres, de 21 a 1h de la matinada. Totes les 
sales d’estudi nocturnes, tant puntuals com permanents, obriran també de forma extraordinària 
durant tot el cap de setmana previ a les proves d’accés a la universitat (PAU), és a dir, dissabte 
8 i diumenge 9 de juny de 10 a 1h.  
 
Amb la posta en marxa de les sales d’estudi nocturnes puntuals, tots els Districtes de la Ciutat 
disposen del servei durant aquest període. 
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En la implementació d’aquest servei, a més de la Regidoria d’Adolescència i Joventut també 
col·laboren els Districtes corresponents i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. 
 
 
Sales d’estudi Puntuals 
CIUTAT VELLA 
Sala d’estudi Raval (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ, c/ Sant 
Oleguer, 6-8) Horari especial d’obertura de 20 a 1 h 
Sala d’estudi Palau Alós (Casal de Joves Palau Alós, c/ St. Pere més Baix, 55 ) 
Sala d’estudi Barceloneta (Equipament Infantil Barceloneta, c/ Andrea Dòria, 23) 
 
EIXAMPLE 
Sala d’estudi Esquerra de l’Eixample (Centre Cívic Urgell, c/ Comte d’Urgell, 145) Horari 
especial d’obertura de 22 a 1 h 
 
SANTS-MONTJUÏC 
Sala d’estudi Francesc Boix (Biblioteca Francesc Boix c/ Blai, 34) 
Sala d’estudi Francesc Candel (Biblioteca Francesc Candel, c/ Amnistia Internacional, 10) 
 
GRÀCIA 
Sala d’estudi Jaume Fuster  (Biblioteca Jaume Fuster, Pl. Lesseps, 20)  
Sala d’estudi La Fontana (Espai Jove La Fontana, c/ Gran de Gràcia, 190-192) 
 
LES CORTS 
Sala d’estudi Riera Blanca (Centre Cultural Riera Blanca, c/ Riera Blanca, 1-3) 
Horari especial d’obertura: de dl. a dv. de 22 a 1 h 
 
SARRIÀ-SANT GERVASI 
Sala d’estudi Clarà (Biblioteca Clarà, c/ Dr. Carulla, 22-24) Horari especial d’obertura de 20:30 
a 1 h 
 
HORTA-GUINARDÓ 
Sala d’estudi Horta (PIJ Horta-Guinardó,  c/ Horta, 71) 
Sala d’estudi El Carmel (Biblioteca El Carmel-Juan Marsé (c/ Murtra, 135-145) 
 
NOU BARRIS 
Sala d’estudi Can Basté (Centre Cívic Can Basté,  Pg. Fabra i Puig, 274) 
Sala d’estudi La Prosperitat (Institut Sant Andreu, c/ Badosa, 10-14) 
Sala d’estudi Les Roquetes (Biblioteca Les Roquetes, c/ Via Favència, 288 B) Horari especial 
d’obertura de 20:30 a 1 h 
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Sala d’estudi Zona Nord (Biblioteca Zona Nord, c/ Vallcivera, 3 bis) Horari especial d’obertura 
de 20:30 a 1 h 
 
SANT MARTÍ 
Sala d’estudi del Clot (Sala de Lectura del Clot, c/ Clot, 21-25) 
Sala d’estudi Xavier Benguerel (Biblioteca Xavier Benguerel,  Av. Bogatell, 17) 
 
SANT ANDREU 
Sala d’estudi La Sagrera (Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, c/ Camp del Ferro, 1-3) Horari 
d’obertura de 20:30 a 1 h 
 
Sales d’estudi permanents a Biblioteques  
EIXAMPLE 
Sala d’estudi Sagrada Família (Biblioteca Sagrada Família, c/ Provença, 480)  
 
GRÀCIA 
Sala d’estudi Vila de Gràcia (Biblioteca Vila de Gràcia, c/Torrent de l’Olla, 104) 
 
HORTA-GUINARDÓ 
Sala d’estudi Guinardó - Mercè Rodoreda (Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda 
c/Camèlies, 76-80)  
 
SANTS-MONTJUÏC 
Sala d’estudi Vapor Vell (Biblioteca Vapor Vell, c/ Joan Güell, 14-22)  
 
SANT ANDREU 
Sala d’estudi Can Fabra (Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra, c/ Segre, 24)  
 
SANT MARTÍ 
Sala d’estudi Poblenou - Manuel Arranz (Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz, c/ Joncar, 35) 
 
Sales d’estudi permanents a equipaments  
SARRIÀ-SANT GERVASI 
Sala d’estudi Montserrat (Institut Montserrat, c/ Copèrnic, 84)  
 
SANT ANDREU 
Sala d’estudi Garcilaso (Espai Jove Garcilaso, c/Juan de Garay, 116) 


