Hotel d’Entitats
Providència, 42
08024 BARCELONA
(Països Catalans)
Tel + Fax: 93 213 76 48
NIF: G-08888422
e-mail: ipecc@ipecc.cat
web: www.ipecc.cat

BUTLLETA D'ALTA DE SOCI DE L’IPECC
NOM …………………………….….... COGNOMS ………….……..………..
PROFESSIÓ …………………………. TELÈFON ……………………..……..
ADREÇA …………………………….. ………………………………………….
POBLACIÓ ………………………….. CODI POSTAL ……..………………..
E-MAIL ………………………………. WEB ………………………...………...

M'ADHEREIXO A L’IPECC AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS:
SOCI PROTECTOR

COTITZAR ……………. Més de 40 €

SOCI NUMERARI

40 € ANUALS
Data ……./……../………..

SOCI JUBILAT/ JOVE (fins a 30 anys) 30 € ANUALS
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Entitat

Oficina

Control Nº compte

Signatura

CAIXA/BANC ……………………………………………...
APORTACIÓ DIRECTA:
c/c IPECC Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
2100-1006-52-0200061004
* Entitat inscrita en el cens d’entitats dedicades al foment de la llengua catalana

Enviar per correu postal o per fax

L’IPECC

és l’única entitat cultural i no oficial dels Països Catalans que es dedica a la
projecció exterior de la Cultura i la Llengua Catalana i és per això que la nostra tasca és tant
important per omplir aquest buit i fer possible els objectius de la nostra nació catalana.
Les subvencions són cada vegada més minses i no ens arriben per mantenir el ritme d’activitats i
tasques diverses que amb tanta il·lusió i treball hem dut a terme durant 30 anys.
Necessitem que ens ajudeu a continuar les activitats per fomentar les relacions i la projecció
catalana a l’exterior.
Amb la teva aportació podrem encara avançar més vers els nostres objectius i el nostre
compromís amb la llengua, la cultura i el nostre país!!
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