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EDICIÓ ESPECIAL   -   DESEMBRE 2019 
 

PER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS CAL: 
 

 Ser soci/sòcia de l’Espai. 

 Serà IMPRESCINDIBLE portar el carnet de persona sòcia.  
 Sense ell no es podrà inscriure a cap activitat.  

 Per a les ACTIVITATS DE PAGAMENT és imprescindible portar la targeta rosa o 
la rosa reduïda, si se’n té. La targeta verda de la Generalitat NO SERVEIX. En 
cas de no portar-ne cap, per defecte s’aplicarà la quota més alta. 

 Les classes del SEGON TRIMESTRE van del 8 gener al 3 d’abril. 

 Els cursos d’activitats físiques del 8 de gener al 17 de març. Coral fins el 31. 

 

INSCRIPCIONS  a  CURSOS  TRIMESTRALS  ( Gener - Febrer - Març )  
 

Dia  10  de  DESEMBRE   2019                 ( DIMARTS) 

   GRUP “A 1”. socis del     2799   al    3024  de   16:15  a  16:35 h. 

   GRUP “A 2”. socis del     3025   al    3227 de   16:35  a  16:55 h. 

   GRUP “A 3”. socis del     3228   al    3326 ...   de   16:55  a  17:15 h. 

   GRUP “B”. socis del              1   al      483 de   17:20  a  17:30 h. 

   GRUP “C”. socis del          484   al    1090 de   17:30  a  17:40 h. 

   GRUP “D”. socis del        1091   al    1525                                 de   17:45  a  17:55 h. 

   GRUP “E”. socis del        1526   al    1880     de   17:55  a  18:05 h. 

   GRUP “F”. socis del        1881   al    2165  de   18:05  a  18:15 h. 

   GRUP “G”. socis del        2166   al   2405                                   de   18:20  a  18:30 h. 

   GRUP “H”. socis del        2406   al   2650  de   18:30  a  18:40 h. 

   GRUP “I”. socis del          2651   al   2798  de   18:40  a  18:50 h. 

 

L’horari de CURSOS i TALLERS: DIMARTS  de 17 a  18 hores. 
   DIMECRES d’11  a  12 hores. 

 

IMPORTANT 

Inscriure’s a les activitats implica el compromís d’assistir a classe assíduament. 
Tres faltes no justificades d'assistència causaran baixa automàticament del curs. 

Si es preveu no poder seguir assistint a classe, es prega donar-se voluntàriament de baixa 
del curs corresponent. Així aconseguirem un millor aprofitament de les places disponibles i 

reduirem les llistes d’espera. 

RECORDATORI 

Venir just a l’hora assignada per a fer la inscripció. 
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NOVES INFORMACIONS 

 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS:  
Del 25 al 29 de novembre 

 

Des de l’Espai col·laborarem una vegada més amb la recollida d’aliments bàsics  
per les persones més necessitades del barri de l’Esquerra de l’Eixample. 

 

Es necessiten amb prioritat: 
 FARINA 

 SAL 
 CACAU 

 OLI DE GIRASOL 
 LLEGUMS DE POTS 

 LLEGUM SECA 

 PASTA 

 

Horari: de 10 a 12.30 i de 16 a 19.30 h. a l’Espai. US HI ESPEREM !! 
 
 

 

 

AVÍS 
 

Els dies 24 i 31 de desembre 

l’Espai romandrà obert de 10 a 13 h. 

Les tardes d’aquests dies romandrà tancat. 

 

El dia 27 de desembre romandrà tancat tot el dia. 
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RENOVACIÓ DE LA QUOTA ANUAL DE 
PERSONES USUÀRIES 2020 

 
 
 
Benvolgut, benvolguda, 

Com cada any per aquestes dates us recordem que durant el mes de gener es 

farà el cobrament, mitjançant domiciliació bancària, de la quota de persona 

usuària de l’Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample, en el compte corrent 

que en el seu dia ens vau facilitar. L’import de la quota anual és de 9€. 

Us comuniquem que l’Ajuntament de Barcelona durà a terme el cobrament de la 

quota mitjançant l’Associació Esportiva l’Eixample, entitat que gestiona les 

activitats de Gent Gran del Districte de l’Eixample. 

Tanmateix us informem que els rebuts que siguin retornats per part de la vostra 

entitat bancària tindran el recàrrec corresponent. 

En cas que no sigui del vostre interès renovar com a persona usuària, us 

agrairem que ho notifiqueu al propi Espai, abans del 31 de desembre de 2019, en 

l’horari de la Comissió d’Administració: dimarts de 10:15 a 12 hores i dimecres de 

16:15 a 18 hores.  

Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. 

 
 
 
 
 

Barcelona, 18 novembre de 2019 
 

 
 


