
X CONGRÉS CCEPC
Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris

Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:
Adreça:
Codi Postal: Localitat:
Telèfon: Mòbil:
Correu electrònic:
Títol de la comunicació:

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

Àmbit 1: Alimentació
Àmbit 2: Poblament
Àmbit 3: Comunicacions
Àmbit 4: Energia

Modalitat d’inscripció 

General amb actes (*):                                                                     50 €                         
General sense actes:                                                                       40 €                         

Reduïda 
(socis de centres d’estudis adherits a la CCEPC, socis de l’IEC i comunicants)
Amb actes:                                                                                     30 €                  
Sense actes:                                                                                   20 €                  

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 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us comuniquem que les dades que heu tingut l'amabilitat de facilitar-nos passaran a
formar  part  de  la  base  de  dades  de  la  COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS  DE
PARLA CATALANA, responsable del fitxer, per un període de 12 mesos i seran tractats amb la
finalitat de gestionar la relació entre les parts i  informar-li  de les diferents activitats que s'hi
duguin a terme. Així mateix, posem al vostre coneixement el dret que us assisteix d'accedir,
rectificar o oposar-se respecte a les dades facilitades en els termes establerts a la legislació
vigent,  dirigint-se  per  escrit  a  la  següent  adreça:  CCEPC.  C/  del  Carme,  47  08001
BARCELONA.
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