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Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer és una associació creada 

per a donar suport a la Biblioteca Museu per tal de potenciar-la i fer 

que esdevingui un centre participatiu.

Els objectius dels Amics es centren en la difusió del patrimoni cultural 

dipositat a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la col.laboració en 

l’organització d’activitats al seu voltant i les relacions amb les altres 

biblioteques i museus.

La participació dels membres de l’associació significarà un suport 

essencial per la vida de la Biblioteca Museu.

Ser amic de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer significa:

Ser convidat a tots els actes que organitzi la Biblio-
teca Museu.

Entrada gratuïta a la Biblioteca Museu, juntament 
amb un acompanyant.

Rebre informació sobre les activitats de l’associació 
i de la Biblioteca Museu.

Descomptes en les activitats que requereixen paga-
ment i en les publicacions de la Biblioteca Museu.

Entrada gratuïta al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, Museu del Ferrocarril, Museu Romàntic 
Casa Papiol, descomptes a les entrades i publica-
cions dels museus de Sitges.

Butlleta d’inscripció

Nom i cognoms

Adreça

Població

Telèfon e-mail

Data de naixement

Professió

Quotes anuals
Amic individual 24€
Amic jove fins 25 anys 20€ (primer any gratuït)
Amic jubilat 20€

 Familiar 30€
Amic altres museus 12€
Amic protector 50€
Amic preferent 180€

El/la sota signant sol.licita la seva inscripció als Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Banc o Caixa

Adreça

Població CP

Nom del titular

Adreça del titular

Sr. Director, li prego que carregui al meu compte/llibreta 
d’estalvi núm.:

els rebuts que anualment li presentarà Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer.

Domiciliació Bancària

Signatura Data Signatura
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