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AMICS DEL MUSEU

Museu Arxiu Tomàs Balve y i Casal Dr. Daurella

Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella 
C. Doctor Daurella,1 - 08440 Cardedeu -Telèfon 938 713
www.museudecardedeu.cat · museu@cardedeu.cat

Antiga Farmàcia Balvey amb mobiliari de 1780 i pots estil Imperi de 1827.

El Museu Arxiu Tomàs Balvey i
Casal Dr. Daurella és i vol continuar
essent un espai de participació en
l’àmbit del patrimoni el turisme de
Cardedeu.
Ser-ne amic és donar suport a la tasca que duu a terme, participar i
col·laborar en qualsevol de les seves
modalitats per fer-ne un museu de
tots.
A més, els Amics del Museu seran
Amics de la Cultura a Cardedeu i
podran

gaudir

d'un

carnet

i

d’avantatges i descomptes en les
diverses activitats del Centre Cultural, i del mateix Museu.
Ja som més de 100 amics!
Fes-te Amic del Museu Arxiu i gaudeix dels seus avantatges i de la
possibilitat de participar en la cultura,
la difusió i la projecció del patrimoni
i la història de Cardedeu.

Individual (10€)

NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:

Cardedeu,
QUOTA:
DADES BANCÀRIES:

Familiar (14€)

E-MAIL:

Desitjo fer el pagament en metàllic.

de

Número d’amic:

Control

DNI:
Empresa (150€)

CODI POSTAL:

Població:

Desitjo domiciliar el pagament de la quota al meu compte/llibreta.
Banc/Caixa:

Agència

Número de compte/llibreta

———————————————————————————————————————
Banc

Les dades que ens faciliteu quedaran recollides en el fitxer del Museu
Arxiu amb finalitats exclusivament estadístiques i d’informació de les
nostres activitats i serveis. Podeu adreçar-vos al Museu Arxiu Tomàs
Balvey per tal exercir els drets d’accés, rectificació ,cancellació o oposició.

SIGNATURA
de 201

(a omplir pel museu)

Carnet personalitzat d’empresa o entitat.
Entrada gratuïta al museu.
Visites guiades gratuïtes a les exposicions, per a grups mínims de 10 persones, prèvia concertació.
Tramesa personalitzada de totes les activitats.
Tracte preferent en els cursos del MATBC.
Descompte del 20% en totes les activitats d’estiu a la terrassa del Museu. Excloses les activitats gastronòmiques.
Descompte del 10% en les activitats del Centre Cultural de Cardedeu.
Descompte del 20% en les publicacions del Museu i productes propis de la botiga del museu.
Descompte al Museu d’Art de Girona, Museu Abelló de Mollet, Museu de Granollers, Museu de Sant Feliu de Guixols.
Descompte d’un 10% en les vistes guiades de la Ruta Raspall.
2€ de descompte en les activitats del museu.

Carnet personalitzat de família.
Entrada gratuïta al museu.
Tramesa personalitzada de totes les activitats.
Tracte preferent en els cursos del MATBC.
Entrades gratuïtes a totes les activitats per als fills menors de 12 anys acompanyats.
Descompte del 20% en totes les activitats d’estiu a la terrassa del Museu. Excloses les activitats gastronòmiques.
Descompte del 10% en les activitats del Centre Cultural de Cardedeu.
Descompte del 20% en les publicacions del Museu i productes propis de la botiga del museu.
Descompte al Museu d’Art de Girona, Museu Abelló de Mollet, Museu de Granollers, Museu de Sant Feliu de Guixols.
Descompte d’un 10% en les vistes guiades per a grups del museu i la Ruta Raspall.
2€ de descompte en les activitats del museu.

Carnet personalitzat individual.
Entrada gratuïta al museu
Tramesa personalitzada de totes les activitats.
Tracte preferent en els cursos del MATBC.
Descompte del 20% en totes les activitats d’estiu a la terrassa del Museu. Excloses les activitats gastronòmiques.
Descompte del 10% en les activitats del Centre Cultural de Cardedeu.
Descompte del 20% en les publicacions del Museu i productes propis de la botiga del museu.
Descompte al Museu d’Art de Girona, Museu Abelló de Mollet, Museu de Granollers, Museu de Sant Feliu de Guixols.
Descompte d’un 10% en les vistes guiades per a grups del museu i la Ruta Raspall.
2€ de descompte en les activitats del museu.

Avantatges

-----------------------------------------------------------------------------------------

Modalitat

Individual

Familiar

Empresa o
entitat

Patrocinadors

Carnet personalitzat d’empresa o entitat.
Entrada gratuïta al museu
Visites guiades gratuïtes a les exposicions, per a grups mínims de 10 persones, prèvia concertació.
Tramesa personalitzada de totes les activitats.
Tracte preferent en els cursos del MATBC.
Descompte del 20% en totes les activitats d’estiu a la terrassa del Museu.
Descompte del 10% en les activitats del Centre Cultural de Cardedeu.
Descompte del 20% en les publicacions del Museu i productes propis de la botiga del museu.
Descompte d’un 15% pel lloguer de l’espai de l’aula-taller, galeria i terrassa-jardí.
Descompte al Museu d’Art de Girona, Museu Abelló de Mollet, Museu de Granollers, Museu de Sant Feliu de Guixols.
Descompte d’un 10% en les vistes guiades de la Ruta Raspall.
2€ de descompte en les activitats del museu.

Quota

10€

14€

150€

A
partir
de
600€

