
 

 

 

Club de Ciència i Cultura de Cerdanya 

 

 

El C4, Club de Ciència i Cultura de Cerdanya, és una iniciativa del Grup de Recerca de Cerdanya per 

promocionar la recerca, la divulgació científica i la promoció de la cultura ceretana i pirinenca 

mitjançant un sistema de microaportacions particulars per poder desenvolupar el projecte divulgatiu i 

de recerca que capitaneja el Grup de Recerca de Cerdanya. 

Fer-te soci del C4 et permetrà obtenir informació de primera mà de les novetats del món de la recerca i 

la cultura generades pel Grup de Recerca de Cerdanya i tots els projectes que fomenta i participa 

l’associació i les entitats amb les quals col·labora.   

El Grup de Recerca de Cerdanya és una associació sense ànim de lucre que organitza activitats 

culturals i científiques gratuïtes i obertes a tothom principalment en l’àmbit natural de la comarca de 

la Cerdanya.   

Avantatges de fer-te soci del C4: 

- Agenda d’activitats: Rebràs puntualment l’agenda d’activitats del Grup de  Recerca de Cerdanya i 

de les entitats que hi col·laboren directament al teu correu electrònic. 

- Sortejos: Participaràs automàticament a diferents sortejos de llibres d’interès pirinenc signats per 

l’autor o lots de llibres. 

- Revistes del Club C4 i el GRC: Rebràs avisos de la publicació de les revistes en línia "Ker" i “Querol”, 

editades pel Grup de Recerca de Cerdanya. 

- Butlletí del Club C4: El rebràs cada mes amb totes les novetats i activitats del Grup de Recerca. I si ho 

prefereixes, també ho pots consultar en format digital a la nostra pàgina web. 

- Web del GRC: Per estar informat en tot moment de l’oferta cultural que t'ofereix el Grup de Recerca a 

través del C , et recomanem que visitis regularment la nostra pàgina web, on sempre hi trobaràs la 

informació, la programació i les ofertes culturals més actualitzades. 

- Compromís social del C4: Col·laboraràs amb la quota d’associat en la divulgació científica i cultural 

de Cerdanya i la incentivació de projectes de recerca sobre la comarca i el seu entorn.   

 La quota anual de soci és de 30€. 

Omple la butlleta amb les teves dades i rebràs el teu carnet físic en un termini de 2 mesos directament 

a casa teva. 



Butlleta d'inscripció 

Nom:   __________________________      Cognoms:   ________________________________________ 

Adreça:    ____________________________________________________________________________ 

Població:   ____________________________      C.P.:    _________      Província:    __________________ 

Telèfon:   _____________________      E-mail:   ______________________________________________ 

Data de Naixement:    ____________________     NIF:   __________________ 

Dades bancàries 

Titular:   _____________________________________________________________________________ 

Banc/Caixa:   _________________________________________________________________________ 

CCC:   _______ - _______ - ___ - ______________________ 

 

Data i signatura:   _____________________________________________________________________ 

 

Podeu enviar aquesta butlleta per correu electrònic a l'adreça grup@recercacerdanya.org o bé 

dipositar-la a l'urna que trobareu a les nostres activitats. 

Política de protecció de dades personals 

Per tal de complir l’article 21 de la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, que prohibeix 

l’enviament de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades pels 

destinataris, i de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’Associació Grup de Recerca de 

Cerdanya entén que, en el moment d’emplenar aquest formulari, l'usuari es considera suficientment informat de les 

finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en 

sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al seu tractament 

amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i 

cancel·lació adreçant-se a la Secretaria de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya (grup@recercacerdanya.org). 

 

 

 


