
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
CURSOS I TALLERS: 
 

INSCRIPCIONS ALS CURSOS I TALLERS CURS 2019 - 20 
DILLUNS 9 DE SETEMBRE A PARTIR DE LES 10H. 

 

 

ATENCIÓ!!! 

* La butlleta i les franges horàries les haureu de recollir al despatx de l’Espai a partir del 12 
de juliol i del 2 de setembre. 
 

- S’ha de portar la butlleta emplenada amb les dades i amb els cursos marcats per poder realitzar 
les inscripcions. 
 

- És IMPRESCINDIBLE portar el carnet de soci/sòcia per fer les inscripcions. 
- El cobrament de les activitats de pagament es realitzarà únicament amb targeta bancària. 
- S’ha de respectar l’horari d’inscripcions, no es podrà accedir a fer la inscripció fins 10 minuts 
abans. 
 

Les persones que s'inscriuen a TRES ACTIVITATS d'un mateix grup, les donarem de baixa 
automàticament, en la darrera que tinguem constància. Els CURSOS ANUALS també compten. És 
responsabilitat de tots/es inscriure's als cursos amb un compromís clar de participar i poder facilitar 
places lliures a la resta de persones sòcies. L'Espai es reserva el dret de poder fer qualsevol canvi 
o modificació dels cursos i tallers. Qualsevol informació complementària, es farà degudament a la 
cartellera de l'Espai. 
 

 

ACTIVITATS ESTIU GENT GRAN 
 
 

Dates, horari i lloc 
• De l’1 al 30 d’agost (15 d’agost tancat) 
• De dilluns a divendres de 16.30 a 20h 
• Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample, Rosselló, 78-80. 
 

Que hi podeu trobar 
Punt de trobada • Lectura de diaris • Aula Oberta d’Informàtica • Jocs de taula • Cinema 
 

Inscripcions: A partir del 15 de juliol, de dilluns a divendres de 10.30 a 12.30h i de 17 a 19h 
Lloc: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample. Rosselló, 78-80. Tel. 934 108 265 
Requisits: Emplenar la fitxa d’inscripció i recollir el carnet, caldrà presentar el carnet diàriament per 
poder accedir a l’Espai. Inscripció gratuïta. Places limitades. 
 
Recordem a tots/es els usuaris/es que el motor de l’Espai és el voluntariat i es gràcies al 
mateix que podem gestionar i preparar totes les activitats que gaudiu durant tot l’any, si 
voleu participar de manera activa no dubteu en adreçar-vos al despatx a demanar més 
informació. 
                                                                                                                                                                                   

Les Comissions d’Activitats                                                                                                                    

FULL INFORMATIU 

Espai de Gent Gran Sagrada Família 
c/Mallorca 425, 5a planta 
Tel. 932 562 831 
safa@gentgraneixample.cat 

 

http://www.gentgraneixample.cat/

