


Centre Cívic Urgell

DE TOTA LA VIDA.                                                                                                         
EL COMERÇ EMBLEMÀTIC DE BARCELONA                                                                  
                                                                                                      Del 12 de gener al 9 de febrer de 2017

Centre Cívic Urgell
Comte d’Urgell, 145 · 08036 Barcelona · Tel. 934536480
ccurgell.cat · info@ccurgell.cat · @ccurgell · facebook.com/Centrecivicurgell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Exposició d’Esteve Vilarrúbies
El model de comerç de Barcelona és únic, tan únic com els establiments que l’han constituït durant més de cent 
anys. Avui, aquests locals emblemàtics amb segell propi i personalitat són un testimoni viu de la nostra memòria 
històrica comercial que, sens dubte, cal conservar. Aquesta exposició, de la mà del fotògraf Esteve Vilarrúbies, 
vol posar en valor aquest tros de la nostra identitat com a ciutat.
barcelona.cat/comerc
rutadelsemblematics.cat

Districte de
l’Eixample

Inauguració 12 de gener a les 19. 30 h

Li recordem que, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades en un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que n’és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat 
mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas 
que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir-ne el consentiment per al tractament. 
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail 
a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada en qualsevol moment.


