
 
 

 
 Pl. Sant Miquel, 5 – 08700 IGUALADA (Anoia)                                                  SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 
Tel. 93  805 15 85- Fax 93 805 06 11                                                                  Tel. 679 964 665                             
consell.anoia@anoia.cat – www.anoia.cat           joventut@anoia.cat 

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR  
Trobada de Joves de l’Anoia 
(13-17 anys) 
 
Nom del pare/mare/tutor/a .............................................................................. amb DNI 
.................................... autoritzo el/la menor ..................................................................     amb 
DNI ............................................ a participar a la Trobada de joves de l’Anoia (escollir una de les 
tres) organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia (Servei Comarcal de Joventut):  

 el 3 d’octubre de 18h a 20:30h al Campus Motor de l’Anoia de Castellolí  
C/ Tecnologia, 1, 08719 Castellolí (Barcelona) 

 el 10 d’octubre de 18h a 20:30h a la sala d’actes municipal de Calaf 
C/ Mestre Manel Giralt, 4, 08280 Calaf (Barcelona) 

 el 17 d’octubre de 18h a 20:30h a la sala polivalent Jaume Calveres de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia.  
C/Major, 110, 08785 Vallbona d’Anoia (Barcelona) 
 

 
També autoritzo: 

- a realitzar fotografies i material audiovisual en el que pugui aparèixer, en relació a 
l’activitat realitzada, el meu fill/a, podent utilitzar les fotografies o muntatges 
audiovisuals per la seva posterior difusió en revistes, publicacions, tríptics informatius i 
publicitaris així com en altres documents anàlegs ja sigui en suport paper o digital, 
sempre que no se’n faci un ús comercial. 

- als professionals mèdics a prendre les mesures necessàries en cas d’emergència. 

 
 
................................................., ............... de ......................de 2014. 
(signatura mare/pare/tutor/a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organització només es fa responsable del menor durant la Trobada eximint de tota 
responsabilitat al Consell Comarcal de l’Anoia en el trajecte d’arribada i de tornada del menor. 

 
* D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem 
que les vostres dades s’inclouran en un fitxer del Consell Comarcal de l’Anoia.  Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada al 
Consell Comarcal de l’Anoia, Servei Comarcal de Joventut, Plaça de Sant Miquel, 5, 08700 Igualada. 

Els joves de 13 a 17 anys recordeu que heu de lliurar aquest 
document el dia de la trobada. 

 


