
**Els horaris poden veure’s modificats a causa de la situació 
sanitària, pots consultar-los actualitzats a: 

bibliotecavirtual.diba.cat o bé a les xarxes del bibliobús 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

                                

                      
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

CAMPINS:  
properes visites 

  
                     
 divendres d’ 11:00 a 13:00 

 
  

                     
 Si no pots venir, pots deixar 

i recollir els documents a 

l’ajuntament, demana per 

@ el que necessites:  

b.montnegre@diba.cat 

 

  desembre:  

dia: 18 
 



 

 

 

 Quins serveis oferim? 
El préstec i la devolució de documents, el préstec interbibliotecari, la informació 

bibliogràfica i la informació general. Assessorament i prescripció literàries, 

recomanem lectures i pel·lícules per a petits i grans 

 
 Com els oferim? 

Es prioritzarà el servei a l’exterior del vehicle com s’ha fet fins ara, tanmateix si les 

condicions meteorològiques ho requereixen, el servei es prestarà a l’interior del 

vehicle, i es permetrà l’accés simultani d’un usuari o unitat familiar seguint les 

mesures higièniques vigents. 

 
 Que et demanem ? 

Quan vingues al bibliobús és imprescindible l’ús de la mascareta, mantenir la 

distància de seguretat i la neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic 

 

T’aconsellem que demanis amb antel·lació els documents que t’interessen per mitjà 

del formulari Connecta o el correu electrònic (b.motnegre@diba.cat) , així els 

tindrem preparats quan vinguis, i si no saps que vols et podem proposar lectures. 

 

 Com pots consultar quins documents tenim ? 

 

 
Des d’amdues plataformes es pot cercar al catàleg, accedir a l’espai personal des d’on 

podras veure els teus préstecs, fer renovacions, sol·licitar documents del nostre fons. 

nostre fons. Si busques “Bibliobús Montnegre” també podràs consultar els nostres 

horaris i moltes més coses: https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliobus-montnegre.  

 

 Com pots consultar les últimes novetats? 
Accedeix a https://bibliotecavirtual.diba.cat/novetats busca el Bibliobús Montnegre 

al desplegable. Setmanalment anem afegint coses, sigues dels primers en reservar-les 

😉. També publiquem les novetats a les xarxes socials. 

 

 Si tens alguna pregunta més? Envia’ns un correu electronic 

(b.motnegre@diba.cat)  o truca’ns  636 495 664. 

Faqs 
 

Des de l’ordinador: Biblioteca Virtual 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/  

 

 

 

Des del telèfon intel·ligent  

 o  amb l’APP Bibliotequesxbm 
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