
 
Quedem?  
Activitats de lleure per veure Catalunya amb uns altres ulls 
A continuació trobareu les activitats que van del 16 al 22 de 
febrer, a les quals podeu inscriure-us a partir del dilluns 9 de 
febrer al telèfon del Quedem? 93 306 96 26, de 10h a 17h  

 

  
Una pinzellada flamenca amb El Colectivo 
Dimarts 17 de febrer, a les 20.20 h 

Accedir a la informació  

 

  

Museu del Calçat i visita al claustre de la 
Catedral 
Dimarts 17 de febrer, a les 16.50 h 
Dimecres 18 de febrer, a les 16.50 h 

Accedir a la informació  

 

  

Dijous Gras, la Rambla, la Boqueria i les mil i 
una truites 
Dijous 19 de febrer, a les 17.50 

Accedir a la informació  

 

  

Concert de Música bretona i zíngara al 
CaixaFòrum 
Diumenge 22 de febrer, a les 19.15 h 

Accedir a la informació  
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Activitat especial: Encenguem la Mar! 
Inscripcions fins al 20 de febrer 

Accedir a la informació  

 

 

Per reservar places, truqueu al 93 306 96 26 durant el període d'inscripció.  

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres,  

de 10.00 h a 17.00 h.  

Animeu-vos! 

 
En cas que algun dels participants inscrits no pugui assistir a l’activitat, 
haurà d’avisar trucant al 93 306 96 26 abans que finalitzi el període 
d’inscripció per tal que una altra persona pugui ocupar el seu lloc. No 
respectar aquesta norma pot comportar la pèrdua de plaça en properes 
inscripcions. 

   
 
En cas que no vulgueu rebre més informació indiqueu-ho a oc@omnium.cat 
En compliment de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre), Òmnium 
Cultural us informa que les vostres dades consten en un fitxer anomenat "Quedem tots". 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a Òmnium 
Cultural, a l'atenció del secretari executiu, c/ Diputació, 276, 08009 de Barcelona. 
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