
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts i benvolgudes,  
 
 
Aquest curs tornem a estar molt contents de tenir-vos amb nosaltres. Ara que ja esteu 
inscrits, volem recordar-vos les informacions següents:  
 

- L’activitat física de gent gran és gratuïta i per a les persones empadronades al 
Masnou de més de 60 anys que ho sol·licitin. 
 

- Un cop tancades les inscripcions, qualsevol alta, baixa, modificació o informació, 
la podeu gestionar a la Regidoria d’Esports, al telèfon 93 557 18 60. 
 

- És IMPRESCINDIBLE que assistiu només a les activitats en les que esteu 
APUNTATS, que han estat atorgades per estricte ordre d’inscripció segons les 
vostres preferències i vacants. Els grups i els espais tenen una cabuda màxima i 
ho hem de respectar per oferir la màxima qualitat. 
 

- NO ES POT ASSISTIR a CAP SESSIÓ EN LA QUE NO ESTIGUEU APUNTATS. 
Si algú ho fa repetidament, des de la regidoria se’l donarà de BAIXA de TOTES 
les sessions. Hem d’entendre que les inscripcions s’han de RESPECTAR.  

 
- Qualsevol persona que vulgui canviar d’hora, dia o espai, ens ho ha de comunicar, 

i, si hi ha plaça, es farà automàticament. En el cas que no hi hagi plaça, us 
inscriurem en reserva i, qualsevol baixa que ens comuniquin, automàticament 
possibilitarà la incorporació d’algú en reserva. Per tant, és òptim que, si voleu 
deixar d’assistir a les sessions, ens ho comuniqueu i deixeu la plaça lliure, de 
manera que tothom estigui apuntat a les classes a les quals realment assisteix. 
 

- Us recomanem que vingueu amb calçat i roba còmode, facilitarà la vostra mobilitat 
a l’hora de fer les activitats. 
 

- Us recordem que el calendari de les sessions és del dimarts 1 d’octubre al 
divendres 21 de juny.  
 

- Seguint el calendari escolar, NO hi haurà activitat els dies que les escoles 
públiques facin festa, ni els dies de festa local del Masnou.  
 

Esperem que gaudiu de les activitats d’enguany i qualsevol suggeriment que vulgueu fer-
nos arribar serà ben rebut. 

 
 
Cordialment,  
 
 

Regidoria d’Esports 


