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Horari 2021 OFICINA ATENCIÓ AL VILATÀ, C. Major, 93 

          

         Atenció amb cita prèvia:  https://citaprevia.ubintia.com/masquefa/#nbb 

Hivern (de l'1 de gener al 31 de maig i de l' l d'octubre al 31 de desembre) 

 Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.


 Tardes: dilluns i dijous de 17.00 a 19.00h.

 

Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): 

 Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.


 Tardes: dilluns de 17.00 a 19.00h.


 El mes d'agost, els dies 2, 9, 16, 23 i 30, les oficines romandran tancades a la 

tarda.

 

Vigília de festiu: 
Els dies 4 de gener i 1 d’abril de 9.00 a 14.00h. Tarda tancat.  

Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de desembre  

hi haurà serveis mínims de 9.00h a 14.00h 

 
 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 de 

gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns de 

Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre 

(Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de 

novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de desembre 
(Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 
oficials. 
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Horari 2021 CENTRE TECNOLÒGIC COMUNITARI (CTC)  
Av. Catalunya 58-62 

         

        Atenció amb cita prèvia: Telèfon: 93 772 58 23 

                                                   Correu: ctc@masquefa.net 

 

 

Horari del Centre: 

De dilluns a dijous: de 9.00 a 13.00h i de 16.30 a 19.00h i els divendres de 9.00 a 

13.00h. 

 

Horari de Setmana Santa: 

Del 29 de març a l’1 d’abril: de 9.00 a 14.00h  

 

Horari d’Estiu: 

De l’1 al 31 de juliol i del 23 al 31 d’agost:  de dimarts a divendres de 

9.00 a 14.00h i els dilluns de  9.00 a 13.00h i  de 16.30 a 19.00h. 
Tancat del 2 al 22 d'agost (ambdós inclosos). 

 

Horari de Nadal: 

         4 de gener i 27, 28, 29 i 30 de desembre: de 9.00 a 14.00h 
 

Vigília de festiu: 

Els dies 1 d’abril, 23 de juny i 21 de juliol l’horari serà de 9.00 a 14.00h Tarda 

tancat. 
 

Els dies, Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de 
desembre el CTC romandrà tancat, hi haurà serveis mínims de 9.00h a 

14.00h a les Oficines Municipals del C. Major 93 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 

de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril 

(dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 

de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional 

d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de 
desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 
oficials. 
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Horari 2021 BIBLIOTECA,  C. Rogelio Rojo 5-9 

 

Degut a la COVID-19 l’horari excepcional és: 

 

Horari de la biblioteca (de l'1 de gener al 30 de juny i de l'1 de 

setembre al 31 de desembre):  
De dilluns a divendres: de 16:00 a 20:00h  
Dissabte: 10.00 a 13.00h 

 

Horari d'estiu (de l’1 de juliol al 31 d'agost ambdós inclosos):  
De dilluns a divendres: de 16:00 a 20:00h 

Dissabte: tancat 

 

La biblioteca romandrà tancada els dies: 

. 2 de gener 

. 3 d’abril  

. 26 de juny 

. Del 26 de juliol al 15 d’agost (ambdós inclosos). 

 

 

Vigília de festius: 

         Els dies 1 d’abril, 23 de juny i 21 de juliol la biblioteca tancarà a les 19.00h 

 

Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de desembre la 

Biblioteca romandrà tancada i estaran obertes les oficines del C/  Major, 93 

de 9.00h a 14.00h 
 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 

de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril 

(dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 

de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional 

d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de 
desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 

oficials. 
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Horari 2021 CASAL DE JOVES, C. Santa Clara 16-22 (La Fàbrica 

Rogelio Rojo) 

 

Horari del centre: 

dilluns tancat  
de dimarts a divendres: de 15.00 a 20.00h 

dissabtes: de 17.00 a 20.00h 

 

El casal romandrà tancat els dies: 

. 2 de gener 

. 20 de febrer 

. 3 d’abril 

. 23 i 26 de juny 

. 24 de juliol  

. del 3 al 30 d’agost (ambdós inclosos) 

. del 28 al 31 de desembre 

 

Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de desembre el 

Casal de Joves romandrà tancat, hi haurà serveis mínims de 9.00h a 14.00h a 

les Oficines Municipals del C. Major 93 
 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 

de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril 

(dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 

de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional 

d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de 
desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 
oficials. 
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           Horari 2021 SERVEIS TERRITORIALS, C. Doctor Jover 4 local 

 

Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 

 

Estiu: del 2 al 22 d’agost (ambdós inclosos) aquestes oficines romandran 

tancades i caldrà adreçar-se a les Oficines Municipals del C. Major 93. 

 
Nadal: els dies 4 de gener i del 27 al 31 de desembre (ambdós inclosos) aquestes 

oficines romandran tancades i caldrà adreçar-se a les Oficines Municipals del C. 

Major 93. 

 
Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de desembre 

Serveis Territorials romandrà tancat, hi haurà serveis mínims de 9.00h a 

14.00h a les Oficines Municipals del C. Major 93 

 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 

de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril 

(dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 

de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional 

d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de 
desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 
oficials. 
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Horari 2021 SERVEIS SOCIALS, C. Crehueta, 33 

 

         Atenció amb cita prèvia: Telèfon 93 772 78 36  

                                                   Correu:   serveissocials@masquefa.net 

         

 

 

 

Horari:  
Matins: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h. 

 

 
Els dies 5 de gener, 25 de juny, 11 d’octubre i 7, 24 i 31 de desembre  

Serveis Socials romandrà tancat, hi haurà serveis mínims de 9.00h a 14.00h a 

les Oficines Municipals del C. Major 93 

 

Tots els serveis municipals restaran tancats els següents dies festius: 1 

de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril 

(dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Dia del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 

de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional 

d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (la Constitució), 8 de 

desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). 

 

Amb motiu de la pandèmia de COVID, és possible d’haver d’adaptar els 

horaris d’obertura i també el possible tancament, tenint en compte les 

directrius que s’imposin per part del Procicat i/o altres estaments 
oficials. 
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