
         ANPA, ASSOCIACIÓ NATURISTA DE LA PLATJA DE L’AIGUADOLÇ 

(Sol·licitud per adquirir la condició de persona associada) 

 

 

NOM ________________________ COGNOMS_________________________________ 

 

Data i lloc de naixement ___________/ __________________ Província/País __________  

 

Domicili actual ________________________________________ Codi Postal__________  

 

Telèfon ________________ Email ____________________  i DNI nº ________________, 

 

 

MANIFESTA  que és major d’edat i vol formar part de l’Associació Naturista de la Platja 

de l’Aiguadolç, de la qual coneix els seus objectius. 

 

D’altre banda, EXPOSA el següent (opcional):  

 

 
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació (Nom de l'associació) 

únicament per a la finalitat de (definir la finalitat). En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 

Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, 

cancel·lació i oposició tot enviant un correu a (adreça de l'entitat / correu electrònic de l'entitat). 

  

 

 

A Vilanova i la Geltrú, ____  de ________________ de 20 ___ 

                                                                                                          

                                                                                                             Signatura 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DE L’ANPA 

1.- Assumir la representació i defensa dels socis que estimen la pràctica naturista a la platja de 

l´Aiguadolç i que són, o poden ser, usuaris de la mateixa.                                

2.- Promoure la pràctica naturista a la platja, entesa com la identificació plena del ésser humà amb el 

seu entorn, basat en el respecte a la resta de persones i l’amor a la natura.            

3.- Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar activitats encaminades a la 

conservació d’aquesta platja.  

4.- Defensar el manteniment i la millora de les condicions dels serveis públics: neteja, vigilància, 

socorrisme... Així com aconseguir que l’àrea costera i el seu entorn sigui un espai lliure de 

contaminació.                                                                                             

5.- Cooperar per exigir el compliment de les disposicions dictades per l’autoritat competent en 

relació als interessos comuns de l’Associació.                                            

6.- Ser escoltada en els plens de l’Ajuntament i comissions municipals en els temes que afectin les 

persones associades, en general, i en els temes que afectin a l’esmentada platja naturista, en 

particular.  


