
 
 
  

 

 
Centre d’Estudis Tossencs · Plaça de Sant Joan, núm. 2 

17320 Tossa de Mar (Girona) · Tel. 972342606 ·  a/e: arxiutossa@gmail.com 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
Jornada d’estudi L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). 

Biografies, projectes, impacte modernitzador. 

Nom i cognoms: 
Adreça: 
CP:   Població: 
Telèfon:  Adreça electrònica: 
NIF: 
 
Títol de la comunicació: 
 
Àmbit en el qual s’inclou: 
 

 

El text de la comunicació s’ha d’enviar per correu electrònic en format Word a l’a/e: 
arxiutossa@gmail.com  

 

Modalitat d’inscripció: 

- General: 59 € 
- Reduïda (socis dels centres d’estudis, comunicants i estudiants): 50 € (amb actes). 

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte 
de ES69 0049 2748 53 2194032216 del Centre d’Estudis Tossencs. indicant Jornada 
d’Estudi i el nom de la persona. El preu dóna dret a les actes, al sopar del divendres i 
al dinar del dissabte i a les activitats complementàries programades pel divendres i el 
dissabte. 

Els qui ho desitgin poden afegir-se el diumenge a la VII Trobada de Faroners, 
familiars i Amics dels Fars, que inclou una excursió marítima per la costa de Tossa a 
Sant Feliu de Guíxols i un dinar pel preu de 42 euros. 

Per fer efectiva la inscripció, cal fer arribar al Centre d’Estudis Tossencs  la butlleta 
d’inscripció acompanyada d’una còpia del resguard de la transferència i, en el cas del 
pagament reduït, còpia de l’acreditació corresponent. 
 
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, consentiu que les dades personals que ens faciliteu siguin inclosos en un fitxer del que és responsable 
l’Ajuntament de Tossa de Mar la finalitat del qual és la comunicació amb els participants de la Jornada d’Estudi i la 
difusió de les activitats d’aquesta. Aquesta subscripció està restringida als majors de 14 anys. En el cas de ser 
menor d’aquesta edat, es requereix el consentiment dels tutors legals. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar o 
oposar-vos a aquestes dades, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça arxiutossa@gmail.com i indicant el dret 
que voleu exercir. 
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