
1.Omple aquest formulari per les dues cares i envia’l per correu electrònic, a l’adreça santjordi.lapobla@gmail.com
porta’l a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

2.També pots portar-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (dies laborales, de 10 a 14 h).

3.Envia’ns també un mínim de 2 fotografies, mostrant el procés d’elaboració i la recepta ja finalitzada.
Sobretot, et volem veure a tu: sol o en família, amb els teus petits o petites xefs... a la teva cuina, hi manes tu!

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ AL LLIBRE

DADES PERSONALS

NOM I GOGNOMS:

TELÈFON/S DE CONTACTE: CORREU ELECTRÒNIC:  

DADES DE LA RECEPTA

AUTOR/A DE LA RECEPTA:

NOM DE LA RECEPTA:

CATEGORIA:

INGREDIENTS: ELABORACIÓ: 

Llibre Sant Jordi 2021
LA CUINA DE CASA NOSTRA 4 EDICIÓ CONFINAMENT

 APERITIU/TAPA      ENTREPÀ DELUXE      ENTRANT      PRIMER PLAT      PLAT PRINCIPAL     POSTRES

AQUESTA RECEPTA ÉS PER A PERSONES



Ajuntament de La Pobla de Mafumet 

Ajuntament de La Pobla de Mafumet  

C/ Jacint Verdaguer, 6, La Pobla de Mafumet. 43140 (Tarragona). Tel. 977840260 

http://poblamafumet.eadministracio.cat 

Informació bàsica sobre la protecció de les dades personals (Llei Orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals). 

 He estat informat de que l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet tractarà i guardarà les 

meves dades aportades en la instància i la documentació que l’acompanya amb la finalitat de 

tramitar procediments i actuacions administratives

Responsable Ajuntament de La Pobla de Mafumet 

Finalitat principal Tramitar procediments i actuacions administratives 

Legitimació Compliment de tasca realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 

Destinataris No es cediran les dades a tercers excepte per obligació 
legal. No hi ha previsió de transferències a tercers 
països. 

Drets Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 
qualsevol altre dret que correspongui, tal i com es 
detalla en la informació addicional 

Informació addicional Es pot consultar la informació addicional i detallada 
sobre protecció de dades en el següent url 
www.poblamafumet.cat/politica-de-privacitat 

Nom i cognoms: 
DNI: 
Signatura: 

La Pobla de Mafumet, a ……..   de  …………………………..  de ……….. 

http://www.poblamafumet.cat/politica-de-privacitat
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