
29	  DE	  SETEMBRE,	  UN	  DIUMENGE	  A	  LA	  
MUNTANYA	  MÀGICA:	  ANEM	  AL	  TIBIDABO	  

És	  una	  sortida	  pensada	  per	  anar	  coneixent-‐nos	  tots	  els	  familiars	  i	  amics	  del	  TEB,	  per	  això	  us	  demanem	  que	  	  
acompanyeu	  als	  vostres	  fills,	  germans,	  tutelats,	  etc.	  L’horari	  serà	  de	  12	  a	  20	  h.	  
El	   preu:	   5,60	   €/persona	   amb	   discapacitat	   (cal	   portar	   carnet	   de	   discapacitat	   i	   DNI)	   i	   gratuïta	   per	  
l’acompanyant	  
	  
Aquesta	  és	  la	  proposta	  i	  en	  funció	  de	  les	  vostres	  respostes,	  suggeriments	  i	  número	  d’inscripcions	  l’anirem	  
concretant.	   Per	   organitzar	  millor	   la	   sortida,	   voldríem	   saber	   la	   vostra	   opinió	   sobre	   els	   aspectes	   següents	  
(contesteu	  en	  sobre	  tancat	  a	  la	  secretaria	  del	  centre,	  màxim	  12	  de	  setembre).	  Gràcies!	  

Comissió	  d’Esbarjo	  de	  l’AFAT	  
............................................................................................................................................................................	  
	  

	  
Nom	  i	  cognoms	  (del	  que	  contesta):	   	   	  	   	   	   	   	   data:	  	   	  
	   	   	  
Telf.	  Fix	   	   Telf.	  Mòbil	   	   e-‐mail:	  	   	   	   	   signatura:	  
	  
	  
1)	  INTERESSATS:	  primer	  que	  res,	  quants	  us	  hi	  apunteu?	  

□	  núm.	  persones	  amb	  discapacitat	  +	  □	  núm.	  acompanyants	  =	  □	  núm.	  total	  de	  participants	  
	  

2)	  DESPLAÇAMENTS:	  Desprès,	  com	  hi	  anem?	  Preferiu	  	  

□	  anar-‐hi	  pel	  vostre	  compte	  

□	  	  anar	  i	  tornar	  junts?	  I	  en	  aquest	  cas,	  marqueu	  totes	  les	  opcions	  que	  us	  interessin:	  

□	  Bus	  llançadora	  (Vall	  d'Hebron).	  	  Gratuït	  comprant	  l'entrada	  allà	  (deixar	  cotxe	  al	  pàrquing	  4,20€)	  

□	  Bus	  directe	  des	  de	  Barcelona	  (Pl.	  Catalunya).	  (2,95€	  per	  trajecte)	  
□	  	  Bus	  des	  del	  Vallès	  (FGC	  Valldoreix)	  amb	  parada	  a	  St	  Cugat	  (c/	  Ribatallada/Àngel	  Guimerà).	  

(2,80€	  per	  trajecte)	  

□	  Autocar	  del	  TEB:	  Sortida	  TEB/Sant	  Andreu	  (preu	  aprox.	  3€,	  anada/tornada,	  segons	  passatgers)	  
 

3)	  DINAR:	  la	  idea	  es	  passar-‐hi	  el	  dia,	  hi	  ha	  diferents	  opcions	  de	  dinar:	  

□	  vosaltres	  us	  resoldreu	  el	  vostre	  dinar	  (el	  portareu	  o	  comprareu	  allà)	  
Al	  Parc	  hi	  ha	  una	  zona	  de	  pícnic	  i	  varies	  opcions	  de	  menús	  o	  compra	  d’aliments	  

□	  preferiu	  que	  us	  facilitem	  un	  pícnic	  	  (preu	  aprox.	  4€,	  no	  inclou	  begudes	  ni	  cafès)	  

4)	  VOLUNTARIS:	  	   □	  marqueu	  si	  algú	  dels	  inscrits	  té	  disponibilitat	  per	  fer	  alguna	  tasca	  de	  voluntari	  
	  

5)	  SUGGERIMENTS:	  	   	  
 


