Història de la cuina catalana i occitana
Edicions Sidillà inicia aquest any l’edició de la Història de la
cuina catalana i occitana, de Vicent Marqués, una obra ambiciosa que desgrana la nostra gastronomia en deu volums que
anirem editant al ritme d’un cada any.
Volum editat amb tapa dura, format de 240 x 170 mm i 920
pàgines. Il·lustracions originals a color de Montse Mayol.
PVP: 39 € cada volum.
Mantindrem als subscriptors el PVP del primer volum amb
el descompte del 5% a tota la col·lecció. Enviament a domicili sense despesa addicional i amb un regal de benvinguda.

Subscripció
Volum 6. Pèl i ploma · Els
guisats. Octubre de 2023.

Volum 1. Les salses · Els
aperitius · Les ensalades · Les
sopes. Octubre de 2018.
Volum 2. Les olles · Les verdures. Octubre de 2019.
Volum 3. Els llegums · Els
arrossos · La pasta. Octubre
de 2020.

Dades de contacte:
Edicions Sidillà
Carrer Catalunya, 4
La Bisbal d’Empordà · 17100
info@edicionssidilla.cat
www.edicionssidilla.cat
Telf: 628269186

Volum 4. El peix · El bacallà.
Octubre de 2021.
Volum 5. El marisc · Els
cefalòpodes · La carn · Els
menuts. Octubre de 2022.

Volum 7. El fetge gras ·
Bunyols i mandonguilles ·
Caragols i granotes · Ous i
truites · Els bolets · Pa i companatge. Octubre de 2024.
Volum 8. Les coques · Les
coques dolces · Els pastissos.
Octubre de 2025.
Volum 9. Les postres · Els
confits. Octubre de 2026.
Volum 10. El rebost · Els
embotits · Els formatges ·
Orxates i gelats · Els vins · Els
licors. Octubre de 2027.

Per facilitar la continuïtat de la vostra subscripció, Edicions Sidillà la renovarà automàticament per períodes d’un
any, tret que indiqueu que desitgeu cancel·lar-la.
Rebreu el volum el 15 d’octubre de cada any prèvia confirmació del cobrament que es girarà el dia 1 d’octubre.
En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que
les seves dades seran tractades per Edicions Sidillà SL, amb
domicili social al carrer Catalunya, 4, de la Bisbal d’Empordà, CIF B55080048, amb la finalitat de dur a terme la
relació comercial que deriva de la condició de subscripció.
La base jurídica per al tractament de les dades deriva del
lliure consentiment prestat per la persona, el qual és revocable. La informació es conservarà mentre sigui vigent la
subscripció. En cap cas, les dades seran facilitades a tercers ni
tampoc s’efectuaran transferències internacionals de dades.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat en els termes
establerts en la normativa, adreçant un escrit a Edicions
Sidillà SL, carrer Catalunya, 4, 17100 La Bisbal d’Empordà o bé info@edicionssidilla.cat acompanyat d’una còpia
del seu DNI o un altre document que permeti confirmar
la seva identitat. Així mateix, pot presentar una reclamació
davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

Butlleta de subscripció
Nom i cognoms
Correu electrònic
Adreça
Població i cp
Comarca
DNI
Telèfon
Vull subscriure’m a la Història de la cuina
catalana i occitana pel preu de 37 € cada volum
mitjançant domiciliació bancària annual, a partir
del volum número
Titular del compte o llibreta
Banc o caixa
Número de compte del client (20 números)
Signatura

