
Benvinguts amics!!!!!
Des del Col.lectiu Música Antiga Sant Cugat us donem les gràcies per la vostra 
col.laboració i per donar suport i motius per continuar amb aquest moviment 
cultural que engeguem i proposem amb molt d’entusiasme. Us donem la 
benvinguda i l’enhorabona per fomar part de la família de la Música Antiga de Sant 
Cugat.!!
Com a part d’aquesta xarxa tindreu accés a concerts privats i exclusius que anirem 
proposant al llarg de l’any. A més, podreu gaudir de descomptes i preferències als 
concerts oberts al públic i en la propera edició de “Contratemps”, que ha arrencat 
aquest any amb molt d’èxit i amb la càlida acollida que ens heu brindat.!!
Les subscripcions com a Amics del Col.lectiu Música Antiga Sant Cugat seran 
anuals, de gener a desembre. Tots els que formeu part de la xarxa d’amics podreu 
gaudir de la vostra subscripció fins al desembre del 2020, i haureu de renovar-la al 
gener del 2021.!!
Ens plau anunciar-vos que estem treballant per convidar-vos a un concert per als 
Amics del Col.lectiu el proper 11 de gener. Serà un format íntim on ens podrem 
conèixer i gaudir de prop de les músiques històriques. En rebre la vosta aportació, 
us enviarem les entrades i detalls del concert.!!
Us recordem que l’aportació mínima com a Amic del Col.lectiu és de 30€ i podreu 
fer la vostra donació al número de compte que us recordem a continuació. Com a 
concepte s’ha d’indicar nom i cognom, aquestes dades tindran un ús totalment 
confidencial tal i com us detallem al final d’aquest document.!!
N. compte : ES70 3025 0014 0614 0011 1238!!!!
Gràcies sincerament de part de tots  els membres d’aquest col.lectiu format per 
músics i lutiers de Sant Cugat. !!
Som-hi, benvinguts!!!!!!!

Col.lectiu Música Antiga Sant Cugat.!!!!!



!
El tractament d’aquestes dades es realitza d’acord amb el que extableix la nova normativa de 
protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu e del Consell de 
27 d’abril de 2016 (RPGD).!!
El Responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col.lectiu Música Antiga 
Sant Cugat. La finalitat és la de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques 
administratives i enviar informació que pugui ser del vostre interès.!!
Les dades no seran comunicades a tercerts sense previ consentiment, així co tampoc es 
produiran transferències a tercerts països o organitzacions internacionals.!!
El titular de les dades personals, segons es preveu a la norma, pot exercir els drets d’accès, 
rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat de les seves dades de 
caràcter personal mitjançant correu electrónic a musicaantigasantcugat@gmail.com!!
Per més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades personals a través del 
correu electrónic.!!!!!
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