
 

Pg. de la Vall d’Hebron, 93-95  08035 Barcelona  Tel. 93 212 50 04  www.insvallhebron.cat 
 
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos a conèixer les novetats en referència a les 

devolucions pendents del viatge a Berlín. 

Certament, ens plau comunicar-vos que, d’entre els serveis contractats dels quals esperàvem 

devolució, per fi ens han abonat l’últim import que ens faltava: els vols. Fins al moment ens 

havien fet alguns retorns parcials, corresponents a petits i mitjans proveïdors, i ara a l’últim 

estàvem pendents de la devolució de Vueling, que precisament era l’import més alt i el que 

més s’ha fet esperar.  

Arribats a aquest punt, ja hem percebut tot el que es podia sol·licitar de les diferents parts. Ara 

hem de seure a fer números i repassar i organitzar tots els imports rebuts. Com ja sabíem des 

del principi, no podrem recuperar el 100% de l’import total del viatge, però sí que podem 

avançar que hem aconseguit més del que esperàvem en un començament. 

Han estat mesos de reclamacions que han requerit de molta paciència i energia. Els operadors 

més grans (allotjament, vols) no ens ho han posat fàcil i hem hagut de manifestar en reiterades 

ocasions la nostra disconformitat en moltes “solucions” que oferien, la qual cosa ha anat 

endarrerint tot el procés.  

Pel que fa al centre, nosaltres començarem a moure immediatament la gestió d’aquestes 

devolucions, que s’efectuaran mitjançant transferència bancària, per a la qual cosa en breu us 

remetrem les indicacions al respecte.  

D’altra banda, sabem que la gestió d’un tràmit com aquest és un assumpte complex ja en 

circumstàncies ordinàries, així que en la conjuntura en què ens trobem actualment hem de 

tenir en compte les dificultats afegides; per això aquesta operació no es podrà fer d’un dia per 

a un altre ni amb la celeritat que tots voldríem, però preveiem que en unes setmanes s’hauran 

pogut efectuar totes les devolucions.  

Així doncs, com hem dit abans, pròximament us comunicarem les instruccions per sol·licitar la 

devolució i precisarem l’import concret a percebre. 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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