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Passatge Can Borrell 1-3 
ccblanes @ xarxa-omnia.org / cc.blanes @ gencat.cat 
www.xarxa-omnia.org 
Telèfon 972 353 809 
Horaris de 9 h a 13 h i de 15h a 21h 
Tipus Punt òmnia 
Nombre ordinadors: 12 
Condicións d'accés: cap 
Disposa de dinamitzadador/a? sí 
Es fan cursos d'informàtica? sí (tallers diversos i cursos especialitzats per a 
persones amb discapacitats) 

Tornar al mapa  

http://xarxa-omnia.org/node/1908


 
Polígon Industrial de la Carretera de l'Estació de Blanes, 70 
Edifici Sa Planassa nau 4 
morralla @ blanes.cat 
www.blanes.cat/jove 
Telèfon 972 330 711 
Horaris de 17.30h a 20.30 h (variant en funció activitats que s'hi organitzen) 
Tipus telecentre municipal 
Nombre ordinadors: 6 
Condicións d'accés: cap 
Disposa de dinamitzadador/a? sí 
Es fan cursos d'informàtica? no  

Tornar al mapa   

http://www.blanes.cat/jove


 
Passeig Catalunya 2 
biblioteca @ blanes.cat 
www.blanes.cat/biblioteca 
Telèfon 972 358 033 
Horaris de 10h a 13h i de 16h a 20:30h / dissabtes: de 10h a 14h 
Tipus biblioteca 
Nombre ordinadors: 17 (un per invidents), 1 per a fotocòpies i servei de WIFI 
Condicións d'accés: fer-se soci de la biblioteca 
Disposa de dinamitzadador/a? no 
Es fan cursos d'informàtica? sí (Alfabetització Digital)  

Tornar al mapa   

http://www.blanes.cat/biblioteca


 
Carrer Ample 11 
joventut @ blanes.cat 
www.blanes.cat/jove 
telèfon 972 379 329 
Horaris de 10h a 14h i de 17.30h a 20.30h 
Tipus punt d'informació 
Nombre ordinadors: 4 (per consultes de joves de 15 a 29 anys sobre estudis, 
feina o treball). 
Condicións d'accés: Tenir de 15-29 anys 
Disposa de dinamitzadador/a? si 
Es fan cursos d'informàtica? no  

Tornar al mapa  

http://www.blanes.cat/jove


 
Avinguda de l'Estació, 43 
promocio @ blanes.cat 
www.blanes.cat/promocio 
telèfon 972 358 260 
Horaris dilluns a divendres de 9h a 14h 
Tipus Club de la feina 
Nombre ordinadors: 5 
Condicións d'accés: apuntar-se al Club de la feina amb la finalitat de cercar 
feina per internet, redactar i enviar CV i consultar correu 
Disposa de dinamitzadador/a? si 
Es fan cursos d'informàtica? sí  

Tornar al mapa  

http://www.blanes.cat/promocio


 
Carrer Jaume Arcelós ,7 
telèfon 972 358 555 
Horaris dilluns a divendres de 10h a 14h 
Tipus Aula Oberta (durant 2 mesos). Horari Aula Oberta: de 12.30h a 13.30h (de 
dilluns a dijous, fins el 23 de novembre)  
A/E: catala @ blanes.cat / blanes @ cpnl.cat 
Nombre ordinadors: 12 
Condicións d'accés: inscripció a Promoció de la Ciutat (Avinguda de l'Estació, 
43, promocio @ blanes.cat, www.blanes.cat/promocio, tel 972.358.260) 
Disposa de dinamitzadador/a? si 
Es fan cursos d'informàtica? sí (fins el 23 de novembre)  

Tornar al mapa  

http://www.blanes.cat/promocio


 
Carrer Anselm Clavé, 59 
blanes@cxespais.org 
telèfon 972 332 995 
Persona de contacte: Cristina Cortina 
Tipus Centre obert a tothom i de totes les edats. 
Horaris - Dimarts, de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 

- Dijous, de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 
- Divendres, de 15:00 a 17:00 

Nombre ordinadors: 10 
Condicións d'accés: cap 
Disposa de dinamitzadador/a? sí 
Es fan cursos d'informàtica? sí (en funció de la demanda) 

Tornar al mapa  
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