
 

CENTRIC ESPAI CULTURAL 

CALENDARI  I HORARI DEL SERVEI 2017 

Horari general del centre 

  

Dilluns    De 15:30 a 21 hores  

De dimarts a divendres De 9 a 21 hores 

Dissabtes de 10 a 20 hores 

Horari especial d'estiu 
 
Els dissabtes del mes de juliol i agost la Biblioteca obrirà només de 10 a 14 
hores 
 
De l’1 al 28 d'agost el Cèntric i la Biblioteca obriran: de dilluns a divendres 
de 15:30 a 21 hores. Del 29 al 31 d’agost obrirà de 10 a 21 hores 
 
Els mes de juliol l'Arxiu Municipal només obrirà pel matí: de 9 a 14 hores. 
El mes d’agost de 9 a 14 hores prèvia petició 
 

Dies amb el servei restringit 
o tancat 

 1 i 6 de gener, centre tancat 

 7 de gener, dissabte, centre tancat. Obertes les Sales d’estudi 

 14, 15, 16 i 17 d'abril, centre tancat per Setmana Santa 

 1 de maig, dilluns, el centre tancat 

 5 de juny, dilluns, segona Pasqua, centre tancat. Obertes les Sales 
d’estudi. 

 24 de juny, dissabte, centre tancat. Obertes les Sales d’estudi 

 15 d'agost, dimarts, centre tancat 

 11 de setembre, dilluns, centre tancat 

 25 de setembre, dilluns, centre tancat per Festa Major 

 12 d'octubre, dijous, centre tancat 

 1 de novembre, dimecres, centre tancat 

 6 i 8 de desembre, centre tancat 

 9 de desembre, dissabte, centre tancat. Obertes les Sales d’estudi  

 25 i 26, Nadal i Sant Esteve, centre tancat 
 

Horari general de les  

Sales d'estudi  

Dimarts, dimecres i dijous de 21 a 24 hores 

Dissabtes de 19 a 22 hores 

Diumenges de 16 a 22 hores 

Horari especial de les Sales 
d'estudi (gener, maig-juny, 
última setmana d’agost fins al 5 
de setembre) 

De dilluns a divendres de 21 a 02 hores 

Dissabtes de 19 a 02 hores 

Diumenges de 10 a 14 i de 16 a 00 hores 

Exàmens trimestrals (del 6 al 
17 de març, del 13 al 20 de 
juny i del 28 d’agost a l’1 de 
setembre) 

De dilluns a divendres de 17 a 21 hores 

Festius especials Sales 
d’estudi 

5 de juny (de 10 a 14 i de 16 a 00 hores) 

24 de juny (de 16 a 00 hores) 

Calendari d'estiu de les Sales 
d'estudi 

Les sales d'estudi romandran tancades del 14 de juliol al 27 d'agost 



 

Horari del CèNTRIC 
Gastrobar by Ona Nuit 

 
Horari d'hivern,  fins el 30 d´abril: 

 De dilluns a dijous de 9 a 23,30 hores 

 Divendres de 9 a 01 hores 

 Dissabtes de 9 a 01 hores 

 Diumenges de 9:30 a 23:30 hores 
 

Horari d'estiu, de l´1 de maig al 30 de setembre: 

 De dilluns a dimecres de 9 a 00:30 hores 

 Dijous, divendres i dissabtes de 9 a 01:30 hores 

 Diumenges de 9:30 a 00:30 hores 
 

 De l´1 al 27 d´agost, obert a partir de les 12:30 hores 
 

Horari de tardor, de l'1 d'octubre al 31 de desembre: 
 De dilluns a dijous de 9 a 23:30 hores 

 Divendres de 9 a 01 hores 

 Dissabtes de 9 a 01 hores 

 Diumenges de 9:30 a 23:30 hores 
 

Horaris especials 
 Del  21 de juny al 6 de setembre: els dimecres amb activitats 

de "monòlegs" i dies amb altres activitats com el Preview,  
tancat  a les 01 hores. Els divendres i dissabtes a les 02 hores 

 Divendres 23 de juny, revetlla de Sant Joan, tancat a les  
4 hores 

Dies de tancament 
 
El Gastrobar romandrà tancat els dies: 

 1 de gener 

 25 de desembre 
 

    


