Oficina ________

* L’aportació es fraccionarà en dos pagaments anuals

25 ANYS DE LLIBERTAT I LLIUREPENSAMENT

Data ____ / ____ / _______

Signatura:

Núm. Compte ______________________________________________

Forma de pagament:
 Ingrés o transferència a nom de la
Fundació Ferrer i Guàrdia al CC:
0081 / 0057 / 32 / 0001494955
 Domiciliació bancària *

DC _____

Modalitat d’aportació (marca l’opció triada):
 1€ setmanal (52€ anuals)
 2€ setmanals (104€ anuals)
 3€ setmanals (156€ anuals)
 Única i superior a les anteriors : ______

Entitat __________

Adreça entitat bancària ________________________________________________________________________________________

Banc o Caixa ________________________________________________________________________________________________

Titular del compte ____________________________________________________________________________________________

Senyors/es, els agrairé que atenguin, a càrrec del meu compte corrent/llibreta d’estalvis, el rebut que els presentarà la Fundació
Ferrer i Guàrdia en concepte de col·laboració.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

C/AVINYÓ 44, 1er
T. 0034 936 011 644

FUNDACIO@FERRERGUARDIA.ORG
WWW.FERRERGUARDIA.ORG

COL·LABORA

per la promoció
d’una educació
popular i laica

per
a la setmana

1€

FES - TE SOCI COL · LABORADOR

WWW.FERRERGUARDIA.ORG/COL-LABORA

· 08002 BARCELONA

ESPAI DE LLIUREPENSAMENT
PER A LA CONQUESTA

DE LA LAÏCITAT
I ELS DRETS DE CIUTADANIA

\ Contribuir a la difusió d’una consciència ciutadana crítica
\ Impulsar el debat al voltant de les eines que garanteixen la convivència i la cohesió social
\ Defensar la idea de la llibertat de consciència

Què fem?

\ Recerca i assessorament en matèria educativa, associativa i de
polítiques de joventut
\ Publicacions i documentació
\ Recuperació de la memòria històrica
\ Suport a l’activitat associativa de base i voluntària

Com podeu participar?

1. Col·laborant amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia: això us
permetrà conèixer les activitats i donar-hi suport. Les persones,
institucions i empreses que s'hi adhereixin rebran les publicacions
i la revista Espai de Llibertat.
2. Contribuint econòmicament al desenvolupament dels projectes
de cadascuna de les organitzacions de base associativa: Esplac,
Acció Escolta de Catalunya, Associació de Casals de Joves i
Ateneus Laics i Progressistes.

PUBLICANT CENTENARS D’ESTUDIS I LLIBRES
I UNA REVISTA AMB 16 ANYS DE CONTINUÏTAT
ORGANITZANT CONFERÈNCIES I SEMINARIS SOBRE
EDUCACIÓ POPULAR, PEDAGOGIA I LAÏCITAT

PERÒ ARA, PER SEGUIR ENDAVANT, ET NECESSITEM:
FES-TE SOCI COL·LABORADOR

Una contribució
amb avantatges fiscals
Segons la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de
desembre de 2002), l’aportació econòmica (donació) contempla
les següents deduccions:
\ Persones físiques: deducció del 25% de l’import del donatiu en
la quota a pagar per l’IRPF, amb el límit previst en l’article 56 de la
Llei 40/1998 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
\ Persones jurídiques: deducció de la quota íntegra per a l’Impost
de Societats del 35% de l’import de la donació. La base de la
deducció no podrà excedir del 10% de la base total imposable.

CP __________

Avís legal: les teves dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat. Et garantim que aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu. Si ho desitges, pots
accedir, rectificar o cancel·lar les dades, adreçant-te a la Fundació Ferrer i Guàrdia.

\ Fer explícita l'existència d'una opinió pública laica i progressista

E-mail ______________________________________

\ Recuperar la memòria històrica

Mòbil ________________________

Els nostres objectius

FORMANT MÉS DE 17.000 JOVES EN ESPLAIS,
AGRUPAMENTS ESCOLTES, ATENEUS I GRUPS DE JOVES

Telèfon ________________________

laïcitat, la tolerància i el progrés.

CREANT L’ESCOLA LLIURE EL SOL -FORMACIÓ
DE MONITORS EN ELS VALORS DEL COMPROMÍS-

Població _______________________

defensa de tres valors essencials en una societat moderna: la

DEL PAÍS I ELS SEUS VINCLES INTERNACIONALS

Adreça _____________________________________________________

L'empremta ideològica de la Fundació es defineix per la crida a la







NIF ____________________________

ca de Francesc Ferrer i Guàrdia.

IMPULSANT ACTIVAMENT L’ASSOCIACIONISME LAIC

Nom i Cognoms _____________________________________________________________

idees de llibertat i justícia social simbolitzades per la figura històri-

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Altres (Esplac, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves i Ateneus)

l’horitzó del lliure pensament. Una entitat fonamentada en les




projecte nou, compromès amb la transformació de la societat i en

Desitjo col·laborar amb el projecte, amb la voluntat de donar-li suport, així com rebre informació i publicacions i gaudir dels seus
espais de participació:

La Fundació Ferrer i Guàrdia es va constituir l’any 1987 com un

25 anys de llibertat
i lliurepensament

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

Qui som?

