Institut Barcelona Esports
Av. de l’Estadi, 40
08038 Barcelona
Telèfon 934 023 000

Barcelona, 11 de desembre de 2017
Benvolguts amics i amigues,
Us informem que la FESTA DEL BARNATRESC 2017 s’efectuarà el dia 18 de gener del
2018 a les 20.00 h a l’Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de
Barcelona (Metro L1 Plaça de Sants).
Aquest és un acte obert a tothom, que té com a finalitat:
•
•
•
•

El lliurament de pins corresponents a les caminades del Barnatresc 2017.
El lliurament de premis i mencions especials del concurs fotogràfic Barnatresc 2017.
El lliurament de premis al concurs literari “Vivències Barnatresc 2017”.
La presentació del calendari de caminades del Barnatresc i del Naturtresc per al 2017
que podeu trobar al dors d’aquest escrit.

L’Auditori estarà obert a partir de les 19.30 h per a què pugueu consultar quina ha estat la
vostra participació en les caminades del 2017 i, en conseqüència, quina versió del pin us
correspon. A més podreu visitar l’exposició de les obres fotogràfiques presentades al
concurs d’enguany. El tancament de l’acte i lliurament de pins serà a les 21.00 h.
Per tal de conèixer millor les característiques dels caminadors/es que formen part de la
base de dades del Barnatresc i, per tant, intentar oferir-los activitats més adequades a
aquestes característiques, necessitem conèixer la vostra data de naixement.
Si encara no ens heu fet arribar la vostra adreça electrònica i encara no disposem de la
vostra data de naixement ho podeu fer el mateix dia de la festa o a través del correu
electrònic asenexba@euro-senders.com.
Aprofitem l’ocasió per indicar-vos que el telèfon d’informació del Barnatresc i del
Naturtresc és el 616 672 173. Hi podeu trucar solament els dilluns feiners de les 17 a les
21 hores. També podeu rebre tota la informació sobre les caminades al web: www.eurosenders.com/barnatresc.
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