
Gràcies a la recent signatura d’un conveni de col·la-
boració entre l’ESMUC i Barcelona Centre Uni-
versitari (BCU), l’Escola gaudirà d’un espai al

nou Punt d’Informació Barcelona Centre Universitari,
que acaba d’obrir les seves portes al públic. Com a cen-
tre formatiu de grau superior, l’ESMUC serà present al
nou local del BCU, destinat a donar a conèixer les múl-
tiples propostes vinculades a l’ensenyament superior amb
presència a la ciutat de Barcelona, ja sigui per mitjà de

les universitats públiques i privades, ja sigui per mitjà de
l’oferta complementària i formativa que imparteixen
organismes de caire divers. El nou Punt d’Informació
BCU està situat al carrer del Torrent de l’Olla, 219, de
Barcelona, emplaçament que també acull l’Oficina d’In-
formació Housing, destinada a facilitar l’arribada i adap-
tació dels estudiants estrangers a la capital catalana. Els
horaris d’atenció dels dos serveis que ofereix el Punt són
els següents:
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Presència de l’Escola al nou 
punt d’informació Barcelona Centre Universitari

La Biblioteca de l’ESMUC 
catalogarà la totalitat del seu fons

Després que la Biblioteca de l’Escola convoqués un
concurs públic per a la contractació del servei de
catalogació, control i processament d’aproxima-

dament 25.000 documents pendents de catalogació (par-
titures, llibres, CD, DVD i LP), l’empresa barcelonina
Doc6, guanyadora del concurs, ja va iniciar les tasques
de catalogació el mes de gener passat. Aquest treball es
realitza a la mateixa biblioteca, en uns espais habilitats
especialment per al projecte. 

Segons la cap de la Biblioteca, Montse Urpí, aquest tre-
ball és imprescindible perquè «tot el fons de la Bibliote-
ca sigui accessible des del nostre catàleg. Aquest fet per-

Punt d’Informació-BCU
C/ Torrent de l’Olla, 219. 08012 Barcelona

Tel.: 93 238 90 49
Fax: 93 228 92 59

A/e: info@bcu.cesca.es
www.bcu.cesca.es

De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 
i de 15.30 a 19.30 hores.

BHSS (allotjament)
Tel.: 93 238 90 72
Fax: 93 228 92 59

A/e: info@bcn-housing-students.com
www.bcn-housing-students.com

De dilluns a dijous, de 10.00 a 13.30
i de 15.30 a17.45 hores.

Divendres, de 10.00 a 14.30 hores.

metrà que tothom que disposi de connexió a Internet i
consulti el web des de qualsevol punt del món, pugui
conèixer el nostre fons». Recordem que la Biblioteca
de l’Escola és d’accés públic a totes les persones interes-
sades en la música, ja siguin investigadors, professors,
estudiants o aficionats. Pel que fa a l’horari d’obertura,
és de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 hores, de ma-
nera ininterrompuda. La Biblioteca de l’ESMUC posa a
disposició dels usuaris, a més de la seva col·lecció, di-
verses bases de dades especialitzades en música (RILM,
JSTOR, RISM), així com ordinadors i lectors de CD i
DVD d’accés lliure.
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