
XII CONGRÉS CCEPC
Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes.

Tarragona / Reus, 6 i 7 de novembre de 2020

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:
Adreça:
Codi Postal: Localitat:
Telèfon: Mòbil:
Correu electrònic:
Soci d’un centre d’estudis, de l’IEC o comunicant:

Títol de la comunicació:

Si sou comunicants, àmbit en el qual ha estat inscrita la comunicació:

Àmbit 1: Associacionisme cultural, identitats i coneixement
Àmbit 2: Associacionisme cultural i poders
Àmbit 3: Associacionisme cultural i sociabilitat

Modalitat d’inscripció 

General amb actes (*):                                                                     45 €                         
General sense actes:                                                                       35 €                         

Reduïda 
(socis de centres d’estudis adherits a la CCEPC, socis de l’IEC i comunicants)
Amb actes:                                                                                       25 €                  
Sense actes:                                                                                    15 €                  

Des de l’organització del congrés us podem oferir la possibilitat de reservar el dinar del
dissabte  7  de  novembre  al  mateix  restaurant  on  anirem  el  grup  organitzador.  Si  us
interessa aquesta opció, contacteu amb l’organització.

L’import  de  la  inscripció  es  farà  efectiu  mitjançant  transferència  bancària  al
compte de La Caixa de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
ES98 2100 0610 5002 0008 5399 indicant Congrés CCEPC i el nom de la persona.
Per  a  fer  efectiva  la  inscripció  s’ha  de  enviar  a  la  Coordinadora  de  Centres
d’Estudis  de  Parla  Catalana,  ccepc@iec.cat la  còpia  del  resguard  de  la
transferència i en el cas del pagament reduït, còpia de l'acreditació corresponent.

(*)  Les actes s'editen un any després de la celebració del congrés i s'envien per correu a les
adreces facilitades en aquesta fitxa.

Voleu rebre informació de l’Institut Ramon Muntaner i de la CCEPC?

 Sí                                        No
Informació secretaria del congrés: telf. 933248585 ext.131 ccepc@iec.cat 

Les vostres dades identificatives  seran tractades per la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana (CCEPC) per a  la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades.  No se cediran en cap cas.  Teniu dret  a
accedir  a  les vostres dades personals,  rectificar  les dades inexactes,  a  la  portabilitat  i/o  a
sol·licitar-ne la  supressió  enviant  un  correu  electrònic  a  ccepc@iec.cat.  Així  mateix,  podeu
presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.
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