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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
CANVI D’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’FCBQ
En les últimes temporades, s’ha pogut constatar que la tendència de l’activitat federativa ha canviat
notablement en quan a la presència en oficines i en la demanda de consultes telefòniques, incrementantse de dilluns a dijous i disminuint els divendres i de manera molt especial les tardes de divendres.
Amb la voluntat també, d’apropar-nos a les mesures de conciliació laboral i familiar del Pacte per la
Reforma Laboral de la Generalitat de Catalunya, us comuniquem que a partir del proper 5 de febrer els
horaris d’atenció al públic de l’FCBQ seran el següents:

Dilluns a dijous: 10:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00h.
Divendres:
09:30 a 14.00h.

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
Dilluns a dijous:10:00 a 13:30 i de 15:00 A 19:00h.
Divendres:
09:30 a 14:00h.

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Dilluns a dijous: 10:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00h.
Divendres:
09:30 a 14:00h.

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Dilluns a dijous: 09:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00h.
Divendres:
09:30 a 14:00h.

FCBQ (Barcelona)

Per la gestió de les possibles incidències o urgències d’última hora i també amb la finalitat d’habituar-nos
a aquest nou horari, a partir del proper divendres 9 de febrer s’estableixen serveis de guàrdia per:
FCBQ (Barcelona)
 Dep. d’Activitats i Llicències:

Divendres de 16:00 a 19:00h.
Telèfon: 603.01.94.13 / 603.01.94.26
@: guardia@basquetcatala.cat

REP. TERRIT. GIRONA:

Divendres de 16:00 a 19:00h.
Telèfon: 603.01.94.29
@: guardia.girona@basquetcatala.cat

REP. TERRIT. LLEIDA:

Divendres de 17:00 a 20:00h.
Telèfon: 603.01.94.33
@: guardia.lleida@basquetcatala.cat

REP. TERRIT. TARRAGONA:

Divendres de 16:00 a 19:00
Telèfon: 603.01.94.34
@: guardia.tarragona@basquetcatala.cat

Aquest horari de les guàrdies serà vigent fins la finalització de les competicions de la temporada 2017-18.
Tenim plena confiança que aquesta mesura contribuirà a una millora en la comunicació entre Clubs i
Entitats i la pròpia Federació Catalana de Basquetbol.
Barcelona, 30 de gener de 2018
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