


ATENCIÓ
Si voleu que us enviïn el llibre per correu, cal afegir 2€ per despeses d’enviament 
(aquest import és per cadascun dels llibres adquirits)

TOTAL: _____________€

La casa no és només una arquitectura i un seguit d’objectes sinó que és la mateixa “vida” dels qui 

la van habitar. És la memòria i el record íntim d’uns personatges i del seu temps. Els objectes repre-

senten quelcom més del que són, ja que transpiren emoció i vivència en estat pur. Un simbolisme i 

uns valors que la casa, ja convertida en museu, ha de saber respectar i transmetre. La Casa Museu 

Duran i Sanpere de Cervera n’és un cas excepcional, on aquest viatge al passat es fa realitat i on tot 

aquest univers simbòlic pren rellevància. 

Ara publiquem un catàleg dedicat a aquesta casa com exemple d’una època, el �nal del segle XIX i 

inicis del XX, i de la vida en una ciutat concreta, la nostra Cervera. Una obra que ens anirà descobrint 

des de l’organització de l’espai domèstic, els espais de representació i els espais més íntims i privats, 

al mobiliari i la decoració emprada en cada estança, i els gustos i els costum del moment. El llibre us 

convida, també, a conèixer la resta de cases senyorials que s’obren al carrer Major de Cervera i que 

habitualment no són accessibles al públic.

· FORMAT A4 (210 x 297 mm)
· Tapa dura a color
· 264 pàgines
· 256 fotogra�es a tot color
· Textos escrits 
  per especialistes 
  en les diferents 
  temàtiques tractades

BUTLLETA DE PREVENDA

Nom i cognoms

Adreça postal      

CP i localitat    Telèfon de contacte  

Correu electrònic

Desitjo adquirir____ exemplar/s del llibre La Casa Duran i Sanpere 
al preu especial de 36,75€/unitat (IVA inclòs)

El passaré a recollir personalment pel Museu de Cervera a partir de l’11 de desembre 
de 2015 (c. Major, 115 - Tel.: 973 533 917 - Horari:  de dimarts a dijous de 10.30h 
a 14h, divendres i dissabtes de 10.30h a 14h i de 17h a 19h i diumenges i festius de 
10.30h a 14h i de 17h a 19h)

Desitjo que me l’envieu per correu a l’adreça consignada més amunt 
(cal afegir un recàrrec de 2€/exemplar al preu del llibre)

El recolliré el dia de la presentació (dissabte 12 de desembre de 2015)

TIPUS DE PAGAMENT
Escolliu un d’aquests dos tipus de pagament

Fent un ingrés corresponent a la quantitat total d’exemplars que desitgeu adquirir (cal que 
afegiu per cadascú dels exemplars adquirits un recàrrec de 2€ si voleu que us enviïn el 
llibre a casa per correu). Núm. de compte: ES45 2100 0016 0802 0004 2645
Cal que feu constar el vostre nom i cognoms i el concepte: Catàleg Casa Duran i Sanpere
Cal que conserveu el resguard o una còpia de l’ingrés per recollir el llibre

Pagant-ho en efectiu al Museu (c. Major, 115 - Tel.: 973 533 917
Horari: de dimarts a dijous de 10.30h a 14h, divendres i dissabtes de 10.30h a 14h i 
de 17h a 19h i diumenges i festius de 10.30h a 14h i de 17h a 19h)

LLIURAMENT DEL LLIBRE
Indiqueu-nos com voleu obtenir el llibre


