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ATECA

convoca

la

Nit

del

Comerç
i
d’Altafulla

el

Turisme

16 novembre 2021
Amb l’objectiu de difondre la realitat del teixit empresarial
i comercial del municipi i cercar sinergies amb altres
col·lectius i institucions, l’Associació Turística
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla, ATECA, ha convocat per
aquest proper diumenge, 21 novembre, la Nit del Comerç i el
Turisme.

L’esdeveniment, que tindrà lloc a les 20.30h a les
instal·lacions de DansClas a Altafulla, comptarà amb
l’assistència de gran part de la massa social de l’entitat,
els membres de la seva junta, representants de l’Ajuntament
d’Altafulla, de PIMEC i d’altres organitzacions empresarials.

La voluntat dels organitzadors és la de difondre entre els
assistents la realitat d’Altafulla com a municipi de tradició
comercial i receptor de turisme, dos sectors que històricament
han tingut una perfecta convivència i que, des d’ATECA, es
volen seguir cuidant i garantint.
La Nit del Comerç i el Turisme es farà en format de sopar i
serà el colofó d’una tarda intensa per ATECA perquè una hora
abans de la celebració de l’esdeveniment, a les 19.30h, tindrà
lloc l’assemblea anual de l’entitat amb la participació dels
socis i sòcies. En aquest acte, la junta que presideix Josep
Maria Lloret donarà comptes de la feina realitzada durant els
anys 2020 i 2021, repassarà totes les accions que s’han fet i
marcarà els reptes de futur més immediats que s’han marcat.
L’assemblea servirà també per a presentar la nova pàgina web
d’ATECA que s’ha creat amb el repte de ser una eina a l’abast
dels socis on es promouran totes les seves accions, es podrà
consultar a fons quins comerços estan associats i hi haurà
interacció directa a través de la Intranet que s’ha creat per
a ells de manera individualitzada.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
*
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l’enviament

de

notícies

i
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d’altafulles.cat.
* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

