Butlleta d’adhesió al Grup d’Amics i Amigues del CEM
Us donem la benvinguda al Grup d’Amics i Amigues del Centre d’Estudis Molletans (CEM).
El CEM és un servei municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, obert a la participació ciutadana, dedicat a la recerca i la
difusió dels estudis referents a l’àmbit de Mollet del Vallès i els pobles veïns (Baix Vallès). El CEM publica la revista-llibre Notes i
la col·lecció de monografies Vicenç Plantada, convoca la Beca de Recerca i el Premi Juvenil Vicenç Plantada i organitza jornades
monogràfiques, xerrades i visites comentades.
Per conèixer més detalls del CEM o bé consultar o descarregar-vos gratuïtament, en format pdf, totes les publicacions editades,
podeu visitar el web http://www.molletvalles.cat/cem
La quota anual del Grup d’Amics i Amigues del CEM, per a l’any 2016, és de 15,81€. Aquesta quota us permet gaudir dels
avantatges següents:
 Estar informat de totes les activitats que organitza el CEM.
 Obtenir gratuïtament un exemplar de la revista-llibre Notes, que edita el CEM.
 Disposar d’un 10% de descompte en la compra de llibres editats pel CEM o l’Ajuntament de Mollet.
 Tenir accés a entrades reduïdes en les visites al Museu Municipal Joan Abelló i la Casa del pintor Abelló.
 Disposar del carnet Recercat, una iniciativa de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i l’Institut
Ramon Muntaner (IRMU), que permet obtenir promocions i descomptes en diferents àmbits del món cultural i de l’oci:
publicacions, museus, teatres, hotels, botigues... alhora que identifica al col·lectiu de persones que col·labora amb els centres
d’estudis locals. Podeu obtenir més informació al web: http://www.irmu.org/base/booklet
Les persones que acreditin fer recerca pel CEM obtindran un 50% de bonificació en les tarifes que regulen la còpia de documents
municipals, ja siguin en suport paper o digital. Podeu sol·licitar l’acreditació adreçant-vos a cem@molletvalles.cat
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Butlleta d’adhesió al Grup d’Amics i Amigues del CEM
Quota anual 2016: 15,81 €
DNI/NIF ________________ Nom: ___________________________________________
Cognoms _______________________________ / _______________________________
Telèfon fix _____________________________ Mòbil ____________________________
Correu electrònic _________________________________________________________
Adreça postal ____________________________________________________________
Codi Postal ___________ Població __________________________________________
Nom de l’entitat bancària ___________________________________________________
IBAN

/

Data _________________

/

/

/

/

signatura
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