S.O.S.
SALVA LES SALESES
Col·labora amb un donatiu econòmic periòdic per tal de poder SALVAR les SALESES. Des de l’any 2010 el preu
de les places de residència i centre de dia està congelat, tot i que el nivell de vida continua pujant. Aquest any 2017 es
preveu que sigui molt difícil, amb un elevat risc de que la nostra entitat no tingui continuïtat, degut a l’increment de
les despeses i a una disminució dels ingressos.
Necessitem de la solidaritat de tothom per tirar endavant el projecte de la nostra ONG, tal i com portem fent en aquest
barri des de l’any 1978.

Et necessitem!!!
Col·labora amb un donatiu econòmic periòdic per tal de poder SALVAR les SALESES.

Una mica de tu és molt per nosaltres.
Per a més informació consulta la nostra web: www.residencialessaleses.org

NOM: _____________________________________COGNOMS: ____________________________________
DIRECCIÓ: ________________________________CÓDI POSTAL: _________________________________
POBLACIÓ: _______________________________TELÈFON DE CONTACTE: _______________________
CORREU ELECTRÒNIC: ___________________________________________________________________
QUOTA SOCI / DONATIU (Marca la teva opció)
Donatiu al nº de compte: ES64 2100 1115 1202 1024 8302
Periodicitat: mensual / semestral / anual / aportació única
Quantitat: 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / Altra quantitat:____________
FORMA DE PAGAMENT. DOMICILACIÓ BANCARIA
Entitat:______________________Oficina:_________DC:_____ Nº compte:__________________________
Recorda que les teves aportacions poden desgravar-se a la propera declaració d’hisenda si ho fas
mitjançant la web de www.migranodearena.org.
Per a altres formes de pagament, posa’t en contacte amb nosaltres al 932 650 492 o a l’adreça de correu:
socis@residencialessaleses.org
Les seves dades personals estan registrades en un fitxer propietat de CLUB D'AVIS LES sales on vostè pot accedir-hi i ampliar-los, cancel·lar o
rectificar de ser erronis. Si així ho desitja, comuniqui-ho per escrit a CLUB D'AVIS LES SALESAS Carrer Consell de Cent, 403 pral. 08009
Barcelona, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) Llei de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSCIE).

