
 DADES PERSONALS

 Nom i Cognoms/Raó Social

 Domicili                                                                        Número, Pis i Porta

 Població                                                                       Província                                             C.P.

 Telèfon                                                                         E-mail

 NIF                                                                                Fax

 En representació de                                                                                           NIF

EL QUE SUBSCRIU formula sol·licitud a l’Excm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Barcelona, en els
termes següents:

 EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS

 PETICIÓ

 DOCUMENTS APORTATS

Signatura del sol·licitant

Etiqueta Registre

Sol.licitud. Permís per realitzar activitats culturals, lúdiques o esportives a Barcelona

Rafael Carreras Guillén

Torre d'en Damians 24   04 1

Barcelona Barcelona 08014

933255837 rafael.carreras@gmail.com

46568104G

Rafael Carreras Guillén 46568104G

El dia 10 de setembre se celebra el Dia de la llibertat de Programari a tot el món
 (http://www.freedomsoftwareday.org). Caliu (Associació de GNU/Linux en llengua catalana,
 http://caliu.info, núm. de registre 25400 de la Generalitat) vol organitzar un acte a
 Barcelona i, tenint en compte els recursos disponibles, hem decidit de muntar una paradeta i
 repartir CD amb distribucions de GNU/Linux, a més de donar informació a tothom que ho demani.

Demanem permís per a instal·lar una parada (una taula i una pancarta) a la ronda Sant Pere,
 confluència amb passeig de Gràcia, el dia 10 de setembre de 2005, per a poder donar
 informació sobre el programari lliure i repartir gratuïtament CD amb programari lliure.
 L'acte començaria a les 11.00 h i acabaria a les 19.00 h. A la taula seríem tres o quatre
 persones.
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