estudi
conservació
divulgació

ESPLUGUES

persones
patrimoni
història
cultura

Conèixer
Estimar

b) Pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

a) Contactant en qualsevol moment amb El GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES per realitzar les consultes, suggeriments,
queixes, dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació que estimi pertinents en relació amb el tractament de les seves dades per part d’aquesta entitat, a través del e-correu o del telèfon indicats a la capçalera d’aquesta
butlleta.

4) Vostè com a soci pot exercir els seus drets:

3) El GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES conservarà les dades durant el període de temps necessari per donar compliment a
les finalitats de la seva recollida. Finalitzada aquesta es procedirà a la seva eliminació.

2) El GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent limitada,
exacta i actualitzada.

1) Les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat del GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, amb CIF
G60904737 i domicili social a Esplugues de Llobregat, c. Àngel Guimerà 38, amb la finalitat de poder gestionar les qüestions
pròpies de la condició de soci i l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per la mateixa i activitats d’altres entitats culturals, sobre tot de caràcter musical.

De conformitat amb el reglament UE 2016/679 sobre protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que:

Casal de Cultura Robert Brillas
c. Àngel Guimerà 38
08950 Esplugues de Llobregat
telèfon 933 713 350
gestudisesplugues@gmail.com

Grup d’Estudis d'Esplugues
Els avis han deixat d’explicar
“històries” als néts, no hi ha lloc
per al “quarto” de mals endreços
als actuals habitatges, tot el que
no és útil va a l’abocador.
I doncs, què quedarà
de la nostra història quan
falli la memòria?
Qui farà el garbell per preservar
l’essencial de l’oblit?
Qui ordenarà sàviament el material per conformar la “baula” dels
anys que ens pertoquen en la
cadena de la nostra història?
l’excés d’informació, els munts
de paperassa, les inquietuds pel
present i pel futur, les obsessions
per la tecnologia… deixen el
passat tan de costat, que cal un
gran esforç perquè no vagi abocadors avall.
D’objectius, no en manquen i de
feina a fer tampoc!

grupestudis.entitats.esplugues.cat
twitter.com/grupestudis

www.facebook.com/Grup-dEstudis-dEsplugues

Som una entitat oberta a les
vostres aportacions.

Col·laborar com___________________

Rebre Informació activitats

Fer-me soci
Estic interessat/da

compte corrent ___________________________________________________ signatura________________

gestudisesplugues@gmail.com

Quota persona associada 25 € /any

Internet

La proximitat de Barcelona i el perill de suburbialització és un altre
aspecte que ens porta a potenciar
la nostra identitat com a poble.

DNI ____________________

Com
Col·laborar?

• Participant en les activitats
• Proposant activitats o temes de
treball
• amb l’aportació econòmica a
través de la quota de soci/a
• Contribuint a l’enriquiment del
fons cultural i històric donant i
cedint objectes i documentació.

Esplugues, i en aquest sentit no
n’és cap excepció de la resta de
municipis de la comarca del Baix
Llobregat, durant aquests darrers
anys ha patit unes grans transformacions com a conseqüència
de la industrialització i la desaparició de l’agricultura i tota una cultura popular que hi anava lligada.

E - mail ___________________________________________________________________________________

On som?

Com a persones inquietes del nostre entorn volem crear un instrument vàlid de comprensió i crítica
de la nostra realitat local.

Població ____________________________________________ Codi postal __________________________

Al Casal Robert Brillas dimarts de 7 a
9 del vespre.

El Grup d’Estudis d’Esplugues fou
creat la tardor de 1994 per un
col·lectiu de persones motivades
per l’interès i la curiositat a descobrir i aprofundir moltes de les
vivències del nostre passat, Un
passat on volem trobar la clau del
nostre present i projectar-les al
futur.

Adreça ___________________________________________________________________________________

I per assolir els nostres objectius impulsem i promovem:
• Conferències
• Exposicions
• Publicacions
• Visites facultatives
• I totes aquelles activitats relacionades amb aquests objectius

Qui som?

En/na ________________________________________________________telèfon______________________

Treballem en la recerca, l’estudi, la
salvaguarda i la divulgació de la
història, geografia, arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials,
així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble

He entès tot l’exposat relatiu al tractament de les meves dades personals i consento que EL GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES pugui tractar-les per a les finalitats i en les condicions exposades anteriorment.

Què fem?

