www.cebages.org

Fes-te soci/a del Centre d’Estudis del Bages
El Centre d’Estudis del Bages obre les seves portes a qualsevol persona, institució, escola,
col·lectiu o, associació que lliurement ho sol·liciti. Donat el nostre caràcter pluridisciplinar,
qualsevol persona que estigui interessada pot formar part de la nostra entitat, sigui a nivell
individual o col·lectiu, sigui quina sigui la seva professió o formació acadèmica. Per ésserne soci/a de ple dret i gaudir de descomptes especials, a l’hora d’adquirir les publicacions
del Centre, només es requereix abonar una quota anual de 40 euros.
La quota de soci/a permet gaudir, a més de la publicació periòdica de la revista Dovella, de
totes les novetats editorials, els congressos, les conferències i xerrades o, les trobades, entre
altres molts aspectes que desenvolupa l’entitat com també totes aquelles altres activitats que
realitzen altres Centres, Arxius o Universitats.
Nom i cognoms:
..………………………………………………………………………………………..
Correu electrònic:
..………………………………………………………………………………………..
Adreça postal:
..………………………………………………………………………………………..
Telèfon:
..………………………………………………………………………………………..
DNI:
..………………………………………………………………………………………..
Compte corrent (CC):
..………………………………………………………………………………………..

D’acord amb el que estableix la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, has
de saber que totes les dades que introdueixis en aquest formulari seran tractades única i exclusivament pel Centre
d’Estudis del Bages. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les teves dades
personals.

El Centre d’Estudis del Bages és una entitat amb un llarg bagatge social i cultural a la
Catalunya Central. En el decurs de la seva trajectòria, aquest centre ha arrelat en la societat
bagenca i les seves activitats s’han donat a conèixer arreu de Catalunya. Fruit a l’esforç dels
seus integrants, aquest projecte associatiu multidisciplinar, dins les ciències socials i
humanes, vetlla contínuament per l’estudi, la conservació i la difusió de la prehistòria,
l’arqueologia, l’art, la història, la geografia i el medi natural, la biologia, el patrimoni,
l’arquitectura, el folklore i, la cultura en general, entre d’altres aspectes més rellevants.
Contacte:





Via Sant Ignasi, núm. 36-40
Manresa 08241
Telèfon: 938 73 65 25
Correu electrònic: cebages@cebages.org

Secretaria: Els dimarts (excepte festius) de 10 del matí a 1 del migdia.
La seu social del Centre d’Estudis del Bages es troba a l’edifici de l’antic col·legi de Sant
Ignasi, propietat de l’Ajuntament de Manresa, on es troben ubicats l’Arxiu Històric
Comarcal de la ciutat i el Museu Comarcal de Manresa, amb qui es col·labora
habitualment. Tot i així les activitats públiques es reparteixen arreu dels municipis bagencs.
També som a les xarxes socials: @CEBages

