
  

 Obligatori entrar  a la biblioteca amb mascareta 

Biblioteca del Centre de Formació del Laberint 

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona 

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana   

 

 

Recomanacions per un ús responsable 

 

 

 La biblioteca compleix amb les condicions de 

neteja i desinfecció adequades. 

 Feu ús de el gel hidroalcohòlic a la seva disposició. És 

recomanable la higiene de mans a l'entrar a la 

biblioteca. 

Si té 
símptomes o 

està 
diagnosticat 
de COVID-

19 no vagi a 
la biblioteca 

Mantingueu 
les 

distàncies 
de seguretat 
establertes 

de 2m 

Pots accedir 
lliurement als espais 
de la biblioteca, a 

la col· lecció 
documental i a l’ 
ordinador públic 

L'aforament 
s'ha reduït al 

50% per 
assegurar 

la distància 
de 

seguretat. 

Seguiu en 
tot 

moment les 
instruccions 

amb el 
personal. 

Tots els serveis estan disponibles. 



Biblioteca del Centre de Formació del Laberint 

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona 

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana   

 

 

 

 

 

Serveis disponibles 

 

 Accés a la documentació 

 Informació bibliogràfica i atenció al públic  

 Consulta en sala   

 

 Punt de consulta del catàleg (ordinador pel públic) 

 

 Servei de préstec i obtenció de documents 

    Consulteu el catàleg BCNexplor@. Es recomana la petició o reserva  anticipada de les obres. El personal de la     

    biblioteca és l'encarregat de  recollir i lliurar els materials prestats. 

  

   Devolucions 

 Les devolucions s’han de fer presencialment a les dependències de la Biblioteca o al Centre de Formació del 

Laberint, sense cita prèvia.  

 

 Novetats bibliogràfiques 

 Proposar compres o donacions 

 Exposicions temàtiques  

 

 

  Si té 
símptomes o 

està 
diagnosticat 
de COVID-

19 no vagi a 
la biblioteca 

Mantingueu 
les 

distàncies 
de seguretat 
establertes 

de 2m 

Pots accedir 
lliurement als espais 
de la biblioteca, a 

la col· lecció 
documental i a l’ 
ordinador públic 

L'aforament 
s'ha reduït al 

50% per 
assegurar 

la distància 
de 

seguretat. 

Seguiu en 
tot 

moment les 
instruccions 

amb el 
personal. 


