
 
 
 

 
MITJANS DE TRANSPORT 

 
 
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós posa a disposició de les 
persones que ho desitgin, la possibilitat d’anar al V Parlament de les 
Religions de Perpinyà amb un autocar organitzat per aquesta Associació. 
 

Les persones interessades han de fer una reserva de plaça prèvia i, una 
vegada confirmada, formalitzar la inscripció. 
 

1. Per a fer reserva de plaça: 
 

*Cal fer una preinscripció abans del 19 de maig  
 trucant a l’AUDIR -Pilar Claret- 93 934 576 980/ 93 458 95 95,  
    de dl a dv, de les 10 a les 14h  
 o bé enviant un e.mail a p.claret@audir.org. donant el nom i cognom, 

un telèfon i un e.mail de contacte de la persona que es preinscriu.  
 
*En breu termini, rebran un correu de resposta que els confirmarà l’existència de 

plaça (o no), informació que els permetrà formalitzar la inscripció. 
  
2. Per a formalitzar la inscripció: 

 

 Caldrà fer l’abonament de l’import -35€- dins el termini de 5 dies 
hàbils, a 2100-0826-78-0200443564.  

 A La Caixa s’ha de donar com a referència “Parlament Perpinyà” i el 
nom i cognom de la persona que s’iscriu. (Les dades de contacte ja les 
haurà facilitat en la preinscripció). 

 Després de fer l’ingrés es considerarà formalitzada la inscripció i 
s’enviarà per correu la confirmació. 

 
*En cas que no hi hagués un mínim de reserves que fes possible oferir aquest 
servei, es comunicarà amb suficient antelació la supressió d’aquest servei i es 
retornarà l’import. 
 
*Recordem que la inscripció al Parlament -15€- s’ha de formalitzar a banda i 
que cobreix l’aperitiu-sopar de dissabte 18, i el dinar de diumenge. En el 
tríptic informatiu hi trobareu la butlleta d’inscripció que s’ha d’enviar al 
Parlament de Perpinyà. 
 
 



Horaris i llocs de sortida 
 
1. Sortida Barcelona/Perpinyà:  

 
Lloc:  Davant del Restaurant Hard Rock Café,  
                                           Plaça de Catalunya, 21 
 
Hora: 12,15h, però cal estar al lloc de sortida a les 12h, 
perquè a L’AUTOCAR NO LI ESTÀ PERMÈS FER TEMPS 
D’ESPERA, SINÓ TAN SOLS RECOLLIR EL PASSATGE. 

 
• L’autocar deixarà els passatgers al centre de la ciutat de Perpinyà.  

 
2. Sortida Perpinyà/Barcelona: 

Lloc: Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà (lloc on es farà el 
Parlament) 
Hora de sortida de Perpinyà entorn les 18,30h 


