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FORMULARI DE NOUS SOCIS/ES. 

 

Ser soci de l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya vol dir formar part 

d’un projecte col·lectiu i assembleari.  

Els fins de l’Associació són: 

La divulgació i promoció de llibres, revistes, mapes i guies de l’alpinisme de 

l’escalada, de l’esquí i de tot tipus d’esport que és practiqui a la natura. Així com 

també la difusió de la cultura catalana, especialment en l’àmbit del patrimoni 

natural i arquitectònic, històric, gastronòmic i paisatgístic. 

Un altre dels fins de l’Associació és el de constituir el Corpus Bibliogràfic 

Excursionista Català, que té com a objectiu aplegar les publicacions que 

l’excursionisme ha generat des dels seus orígens fins a l’actualitat i posar-les a 

l’abast de tothom a partir d’un suport informàtic (web) i físic (biblioteques 

especialitzades), de tal manera que pugui continuar essent actualitzada i 

completada de manera àgil i participativa amb el concurs  dels autors, editors, 

estudiosos, col·leccionistes i socis de l’Associació. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza activitats diverses, les 

més importants de les quals són: 

1-La organització anual de la Fira del  Llibre  de Muntanya, esdeveniment que 

se celebra des de l’any 2002, primer al Collsacabra i després a Vic, la primera 

setmana del mes de novembre, al recinte firal del Sucre. 

2-La convocatòria anual del Premi Editorial del Llibre de Muntanya. 

 

Si vols ser membre de l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya i participar en 

els seus projectes, pots fer-te’n soci omplint el següent formulari. 

Quan el rebem ens posarem en contacte amb tu per tal de fer-te arribar el carnet, 

els estatuts i donar-te la benvinguda. 

 

Com a Soci gaudiràs de les següents avantatges: 

A LA FIRA: 

1.Accés gratuït. 

2.Descomptes d’un 10 % per la compra de llibres. 

3.Cafés/xerrades amb els autors de llibres i ponents. 

4.Facilitat en la signatura de llibres. 

 



 

2 
 

DURANT L’ANY: 

5.Rebràs E-Mails amb les novetats editorials. 

6.Tindràs accés a la biblioteca del Corpus Bibliogràfic, coordinat per Joan Escalé 

(Barcelona), i a la biblioteca de llibres de muntanya, col·lecció privada, Miquel 

Ylla (Vic) 

7.Amb cita prèvia, coordinada per les pròpies editorials, podràs parlar amb els 

autors dels llibres que hagin concursat en el Premi Editorial.  

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o 

aclariment! 

FORMULARI: 

 

-DADES PERSONALS: 

 

Nom i Cognoms: 
 

 

Gènere: 
 

 

Data de naixement: 
 

 

Adreça de correu electrònic: 
 

 

Telèfon de contacte: 
 

 

Adreça amb codi postal i municipal:  
 
 

 

 

 

-VULL REBRE INFORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ A TRAVÉS DEL: 
(Marcar una creueta a  l’opció escollida) 

 

 Correu electrònic 

 Correu postal 

 No vull rebre 
informació 

 

 

-VULL PAGAR UNA QUOTA DE : 
(Marcar una creueta a  l’opció escollida) 

 

 25 EUROS/ ANUALS ( QUOTA ÚNICA ) 
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-DADES BANCÀRIES: 

Titular del compte:  
 
 

Número de compte:  
 
 

 

-M’INTERESSA ESPECIALMENT: 

 

 

-US HE CONEGUT A TRAVÉS DE: 
(Marcar una creueta a  l’opció escollida) 

 

 La página web 

 Les xarxes socials 

 Amistats 

 Buscant información 

 Altres. Quins? 

 

 

Moltes gràcies per a ver omplert la sol.licitud per formar part de l’Associació, ben aviat 

tindràs notícies nostres! 

 

 

 

 

 

 

*En cas de ser menor d’edat et demanem complimentar la següent autorització del teu 

pare, mare o tutor legal: 

 

Jo_______________________________________________________________amb 

DNI núm.________________________________________________, com a ( 

pare/mare o tuto/a) de ___________________________________, autoritzo a que entri 

a formar part de l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya. 

Signat: 


