
 
 

 
Què he de saber?  

 
La situació actual, fa del tot inviable continuar amb el sistema d’inscripcions presencials que 
utilitzàvem fins ara i per això hem habilitat 2 canals  d’inscripció NO presencial. A continuació 
us expliquem com podreu tramitar la vostra inscripció. 

 
MODALITAT D’INSCRIPCIÓ 

Com em puc inscriure? 
Cada una de les següents modalitat d’inscripció disposa d’un % de les places totals.  

 
On-line.  
El 80% de les places totals estan reservades per  aquesta opció. 
Aquesta és l’opció que et recomanem! És simple i et permetrà realitzar el tràmit de 
manera àgil i sense esperes!  
 

Telefònicament:  
El 20% de les places totals estan reservades per aquesta opció 
Si no pots fer la gestió on-line, aquest és la teva alternativa. Truca el dia i hora que et 
correspongui i intentarem tramitar la teva inscripció el més ràpid possible.  
 

 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE LES INSCRIPCIONS   
ESPAI DE GENT MONTSERRAT OLIVELLA 

 



DIES i HORARIS D’INSCRIPCIÓ 

Com puc saber el  dia i horari de la meva inscripció? 
Mantenim els torns horaris i donem continuïtat a la rotació de grups que vam inicial el passat curs 2019-2020, 
per això les inscripcions comencen per al “grup C” tal com estava previst. 
 
Per saber el dia i l’horari, el primer que has de tenir en compte és la modalitat d’inscripció 
que has triat (on- line o telefònica) i després buscar el teu número de persona usuària en el 
llistat de torns adjunt en aquesta carta :  
“ TORNS HORARIS TELEFÒNIC” o “ INSCRIPCIONS ON-LINE”. 

 
RECORDEU! 
Per poder tramitar la vostra inscripció heu de disposar del carnet de persona usuària. 

 
 
ACTIVITATS. Quines activitats hi ha programades? 

A continuació aquest document trobaràs el full amb les propostes de tardor. Estan dividides 
en quatre grups segons tipus d’activitat. Pots triar 1 activitat per grup fins un total de 2.    

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 

Torns.  

- Només podràs tramitar la inscripció en el dia i hora assignats.  
- En les inscripcions telefòniques, es podran tramitar fins 2 inscripcions de persones 

diferents.  
 

Material. 

- En totes les activitats que participis hauràs  de portar el teu material de casa. Ja 
que les directrius de Salut no permeten compartir material (màrfegues, llibretes, 
pinzells...).  

- Si fas alguna activitat física cal que vinguis amb la roba adequada des de casa. Ja 
que les zones de vestuari estaran inhabilitades.  

 
Activitats de pagaments.  

- Un cop tramitada la inscripció et donarem cita prèvia perquè puguis venir a l’Espai 
a realitzar el pagament. 

- Els pagament es faran sempre amb targeta bancària.  
- Si en tens, recorda portar la teva targeta rosa.  

 
 


