
Nom:

Cognoms:

Entitat:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Activitats a les quals s'inscriu:

INSCRIPCIÓ PRESENTACIONS

29 d'octubre a les 17.30 h
"Protocol de suport als arxius d'entitats i associacions culturals"  

31 d’octubre a les 10.30 h
“Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil” 

31 d’octubre a les 12.30 h
“Mosaic Recercat: presentació de projectes”

2020

Uns quants dies abans es farà arribar l'enllaç a la plataforma ZOOM. L'assistència als 
actes es realitzarà amb la càmera i el micròfon tancats i només es podran obrir quan 
ho indiqui l'organització.

JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

 16a
edició 2020

enviar
Feu “Guardar com”i envieu-ho
adjunt a merce@irmu.org.

Les vostres dades identificatives seran tractades per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se 
cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a aquesta adreça info@irmu.org. Així 
mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

del 29 al 31 d’octubreRecercat 2020 

Edició híbrida
digital-presencial

El Vendrell



INSCRIPCIÓ 
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS

2020
Divendres 30 d'octubre a les 18.30 h 
Espai Tívoli del Vendrell

Nom:

Cognoms:

Entitat:

Adreça electrònica:

Telèfon de contacte:

En cap cas es pot assistir a la presentació si es presenta simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 o si es conviu o s'ha estat en contacte estret amb persones amb símptomes. Tanmateix, 
s'hauran de respectar les distàncies de seguretat i utilitzar la mascareta en tot moment. 

JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

 16a
edició 2020

Les vostres dades identificatives seran tractades per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) per a la gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. No se 
cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant un correu electrònic a aquesta adreça info@irmu.org. Així 
mateix, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

enviar
Feu “Guardar com”i envieu-ho
adjunt a merce@irmu.org.

del 29 al 31 d’octubreRecercat 2020 
Edició híbrida . El Vendrell digital-presencial
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