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ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS : REOBERTURA 

 

Reobertura amb CITA PRÈVIA 

Seguint el protocol de mesures preventives i d’organització del desconfinament, i retorn 
progressiu al treball presencial per a evitar el contagi del Coronavirus Covid-19, al Servei de 
Documentació i Arxiu estem en condicions de reprendre el servei presencial als 
investigadors, amb cita prèvia obligatòria, tot i que les consultes es duran a terme 
telemàticament de manera prioritària. 
  

A partir del dia 1 de setembre, ja es pot concertar cita prèvia (preferentment per correu 
electrònic) 

 Correu electrònic: arxiu@iec.cat 

 Telèfon de contacte: 93 270 16 20 / Ext. 244 / Ext. 242 

 

Informació de servei de la sala de consulta  

 L'horari de la sala de consulta és de 9 a 13h. 

 L'aforament serà limitat. 

 Podrà limitar-se el nombre de documents o d’unitats d’instal·lació segons 

l’aforament disponible. 

 Tots els documents consultats físicament passaran un període de 
quarantena de 14 dies, abans del seu següent ús. 

 Les reproduccions sol·licitades no es dispensaran al moment, sinó una vegada 
els documents hagin passat la quarantena de 14 dies. 

 Es donarà prioritat a la digitalització dels documents sol·licitats, sempre que el 

volum i el format ho permetin.  

 Les persones usuàries hauran d'utilitzar els seus ordinadors personals. Només 

excepcionalment es podrà fer ús dels ordinadors de la sala. 

 No estarà permès tocar els llibres que hi ha a les prestatgeries o taules diverses. 

 

Protocols de prevenció que caldrà seguir: 

 Ús obligatori de mascareta (pròpia) i guants (que dispensarem a l'entrar). 

 Mantenir una distància mínima de 2 metres entre persones. 

 Seguir els recorreguts de circulació establerts i les instruccions d'ús de lavabos i 

espais comuns. 

 Procurar no tocar els elements comuns, portes, baranes, vidres, etc. 

 Evitar tocar-se la cara, especialment els ulls, la boca i el nas. 

 Rentar-se les mans sovint o aplicar solucions hidroalcohòliques. 
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També podeu seguir utilitzant els nostres recursos i serveis no presencials: 

 

 Consulta no presencial a través de la pàgina web de l’Arxiu 

 Sol·licituds d'informació a través del correu electrònic: arxiu@iec.cat 

https://arxiu.iec.cat/wp-content/uploads/2020/05/APEC_DescripcioGeneral.pdf
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