La Bressola ha obert el setembre del 2008 el nou Col·legi de Secundària i necessita dotar les aules
i laboratoris amb els equipaments adients. A més, hem de renovar molt de material i equipaments
als 7 centres de primària de la Bressola, contractar més mestres i personal, substituir prefabricats
antics ... i obrir noves bressoles: el teu ajut pot ser decisiu!!!

Butlleta d'adhesió
Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a:
Associació d'Amics de la Bressola, Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. 08007 Barcelona.
Catalunya. At. Sra. Montserrat Higueras (Tel. 93 5181855, Fax 93.412.76.74 , a/e: amics@bressola.cat).

Nom (o Entitat) ........................................................ Primer cognom .........................................
Segon cognom.................................................N.I.F. .................................................................
Adreça postal....................................................................... Núm. ........... Pis ........ Porta .........
C.P. ...........Població ..................................... Comarca ...............................Telèfon ..................
Adreça electrònica ........................................... Professió - Activitat .......................................*
Farà un donatiu TRIMESTRAL/SEMESTRAL/ANUAL (encercleu o subratlleu la vostra elecció)
de ......................... Euros.* *
* Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer de socis de l'Associació i no seran cedides a tercers aliens a
l'Associació La Bressola (Catalunya del Nord), l'Associació d'Amics de la Bressola o la Fundació la Bressola sense el
vostre consentiment. Per a l'exercici dels drets legals de consulta, modificació, rectificació i cancel·lació de les teves
dades podeu adreçar-vos per escrit a l'Associació d'Amics de la Bressola.
**L'Associació d'Amics de la Bressola està inscrita al Cens d'entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua
catalana, per la qual cosa les quantitats donades donen dret als residents al territori de la Generalitat de Catalunya a
una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica de l'I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de
desembre.

Lloc ................................ Data............................... Signatura ....................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banc / Caixa .............................. Agència (nom o núm.) ....................... Adreça..........................
............................................... Població ..............................
Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu COMPTE CORRENT /
LLIBRETA D'ESTALVIS Núm. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 dígits), els rebuts de
..................... Euros TRIMESTRAL /SEMESTRAL /ANUAL (encercleu o subratlleu la vostra elecció) que
us presentarà l' ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BRESSOLA.
Ben atentament,
Signatura........................................................, lloc i data............................................................
Nom del titular ................................................

