
SIGNATURA D’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA PER A L’ATORGACIÓ 
DE LA CREU DE SANT JORDI AL SENYOR SANTIAGO MARRÈ I BURCET

     

         

Signat

 , amb DNI/NIF    
                      

                    

                                                                                                                      , coneixedor de la decisió per 

part de l’Ajuntament de Calella de presentar la candidatura del senyor Santiago Marrè i Burcet per la 

Creu de Sant Jordi 2015, exposo que:

1. El senyor Santiago Marrè i Burcet ha dedicat la seva vida a la creació, recerca i recuperació 

d’imatges cinematogràfiques històriques del nostre país. 

2. Gràcies a la seva tasca, actualment Catalunya disposa de documents (gràfics i audiovisuals) d’un  

valor incalculable per al patrimoni cinematogràfic de Catalunya i, concretament, de la costa del 

Maresme.

3. El seu esforç per a la divulgació ha estat clau per la instauració de certàmens i festivals únics a 

Catalunya, d’alt interès per a la promoció exterior d’imatges del nostre país i de documents de 

recerca, amateurs, semiprofessionals i professionals d’alt valor històric, com són les Trobades 

Internacionals de Cinema 9,5 de Calella o el Mercat del Col·leccionista.

Per tot això, dono el meu suport a la candidatura a la Creu de Sant Jordi per al senyor Santiago Marrè i 

Burcet, a qui considero mereixedor de tan respectada distinció.

            

Calella,                de                                         de

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu s'inclouran al fitxer “Expedientes”  
propietat de l’Ajuntament de Calella. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació 
vigent mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General ubicat a la plaça de l'Ajuntament, 9.
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