
COMISSIÓ DE CULTURA I ESPORTS 

 JUNTA DE PERSONAL I COMITÈ D’EMPRESA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Per inscriure's,  cal enviar un e-mail a  reservesitineraris@gmail.com  amb la següent informació: 

- A quines rutes us voleu apuntar .

- Si veniu acompanyats o no (només un acompanyant per persona)

- Còpia de la capçalera de la vostra nòmina i còpia del DNI de la persona acompanyant.

- Activitat subvencionada per la Comissió de Cultura i Esports. 4€/persona, places limitades.

* Si us cal informació addicional o aclariments, podeu fer-lo al mateix correu electrònic: reservesitineraris@gmail.com.
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