
!
Si vols ser membre de la Taula Oberta 
del CEM Les Vernedes, deixa’ns les 
teves dades i ens posarem en 
contacte amb tu ben aviat 

Nom i cognoms: Edat:

Butlleta de participació

Telèfon:
Correu electrònic:

Ets abonat/da:

Quines activitats realitzes al CEM:

TAULA
OBERTA

del CEM

Al CEM el que importa 

Vine i aporta 
el teu granet de sorra 
per un CEM pensat 

entre tots i totes. 

Atenció, no oblidis omplir
també l’altra banda!

TAULA
OBERTA

del CEM
Sí No

Les dades consignades en aquest document resten incorporades en un �txer automatitzat de l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels 
supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets i decisions individuals automatitzades 
d‘accés, recti�cació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, d'acord amb allò establert 
a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament General de Protecció de dades 
UE 2016/679



Vols participar en la

?

Per què?
Perquè incorporant la visió dels 
usuàris/es podrem crear un CEM millor

El compromís de participar 
periòdicament en aquest espai 

de treball conjunt aportant 
idees, re�exions, informant-te i 

pensant propostes conjuntament

Què et demanem?

La creació d’un espai de participació 
permanent dels usuaris i usuàries del CEM

Què proposem?

Per a què serveix la

?
Per tenir més coneixement
sobre el funcionament del CEM

Per donar veu al col·lectiu
d’usuaris i usuàries

Per abordar conjuntament 
els reptes de futur  

Per donar a conèixer i
potenciar la cultura esportiva
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Si vols participar
omple la butlleta i entrega-la al CEM
abans de 25 de febrer de 2019

!
Atenció, no oblidis omplir
també l’altra banda!

Trobes necessari crear un espai 
com la Taula del CEM?  

Sí
Per què?

Per què?

Butlleta de participació

No

Voldries participar en aquest 
espai estable de participació?  

Sí No

!
Si vols ser membre de la Taula Oberta 
del CEM Les Vernedes, deixa’ns les 
teves dades i ens posarem en 
contacte amb tu ben aviat 


