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a

la

Biblioteca

Municipal on es crearà
espai per als joves

un

25 setembre 2020
La Biblioteca Municipal d’Altafulla obrirà en pocs dies amb
una nova fesomia. Aquest divendres s’han iniciat les tasques
per canviar part del mobiliari, de manera que ara i amb la
nova distribució es guanyarà en espai. També es podrà donar
certa rellevància a algunes temàtiques com ara els llibres
d’altres llengües, la secció de novel·la o aquella destinat a
les novetats editorials.

Part

del

nou

mobiliari que donarà
una nova imatge de la
biblioteca.
Però, sense dubte, la principal novetat serà la creació d’una
zona destinada als joves on podran llegir els seus còmics i
llibres. Així es dóna resposta a una necessitat que calia
solucionar i la biblioteca segueix sent l’espai de tots i per
a tothom.
En principi i segons les previsions, dilluns i dimarts de la

propera setmana es podran reorganitzar els llibres als espais
creats gràcies al nou mobiliari i reobrir de cara al públic,
amb les mesures del Covid-19, el dimecres dia 30 de setembre.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..

* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
Follow
Follow
Follow
Follow

Qui som
Contacta
Publicitat
Avís legal
626 863 848 – WhatsApp
© 2020 Altafulles ~ info@altafulles.cat | weBDesing:
efeonce.es
626 863 848
Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la

possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

