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L’Ajuntament fa una crida a

la ciutadania a participar
aquest diumenge 11 de juliol
al ‘Mulla’t’
8 juliol 2021
Altafulla participarà un any més en la campanya ‘Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple’. Des de l’Ajuntament d’Altafulla es fa
una crida a la ciutadania a participar en aquesta jornada
solidària que tindrà lloc aquest diumenge 11 de juliol, a
partir de les 11 h, a la Piscina Municipal.
Per la seva banda, tant a la piscina com al Pont de Mar, al
passeig de Botigues de Mar, s’instal·larà un punt de venda de
marxandatge de la Fundació Esclerosi Múltiple, organització
que vetlla per les persones afectades per aquesta malaltia a
Catalunya.
Tota la recaptació de la jornada es destinarà a la Fundació
Escleròsi Múltiple.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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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...
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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.
*

FINALITAT:

l’enviament

de

notícies

i

comuniaciones

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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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

