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Per utilitzar el servei d'Internet a la Biblioteca cal reservar hora
prèviament

Dimecres 14 d'abril de 2004
Davant l'elevat nombre d'usuaris interessats en utilitzar el servei d'Internet que
presta la Biblioteca Municipal Antoni Tort, aquest equipament municipal ha
establert un temps màxim de connexió d'una hora diària i, a més, per fer ús d'aquest
servei, a partir d'ara cal demanar hora prèviament. “Per donar més oportunitats a
tothom que vulgui accedir a aquest servei, ja que és gratuït, demanem que la
gent faci una reserva, ja que el nombre d'ordinadors és limitat”, ha explicat la
responsable de la Biblioteca Antoni Tort, M. Carme Muñoz. La Biblioteca
Municipal compta, d'una banda, amb 6 ordinadors destinats a la connexió a Internet,
i que es poden consultar durant un màxim d'una hora diària amb reserva prèvia, i de
l'altra, disposa de 3 ordinadors més que es destinen a les següents funcions: un
ordinador s'utilitza per a consultes ràpides a Internet d'un màxim de 15 minuts per
persona i dia, sense necessitat de reserva prèvia, i els altres dos ordinadors disposen
de programes d'ofimàtica, com el Word o l'Excel, que per ser utilitzats és necessari,
també, demanar hora prèviament. La reserva d'ordinadors, tant per a la utilització
d'Internet com dels programes d'ofimàtica, es pot fer per trucant a la Biblioteca, al
93 714 47 35, tot i que és preferible fer-ho presencialment. Només cal portar el
carnet d'usuari de la Biblioteca. La Biblioteca també ofereix serveis addicionals que
no són gratuïts. En aquest sentit, el cost d'una impressió és de 0,20 euros per full,
mentre que un disquet val 1,5 euros. I és que, “per utilitzar disquet a la
Biblioteca, és necessari adquirir un primer disquet al mateix equipament.
Llavors, cada cop que un usuari el vol utilitzar, li canviem i n'hi donem un de
nou, però només s'ha de pagar el primer disquet. És una mesura per evitar
virus als ordinadors de la Biblioteca”, ha afegit M. Carme Muñoz.
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