60 € trimestrals		

120 € semestrals		

CP:________________

DNI:_______________

Data:____________________________

Les seves dades personals seran tractades per MISSIONERS CLARETIANS DE CATALUNYA i L’ASSOCIACIÓ ENLLAÇ SOLIDARI, totes dues amb domicili a c. Nàpols 346 de Barcelona, en qualitat de coresponsables del tractament. La finalitat del tractament és gestionar la seva sol·licitud
d’apadrinament i enviar-li informació sobre els projectes i activitats de L’ASSOCIACIÓ ENLLAÇ SOLIDARI. MISSIONERS CLARETIANS serà responsable del cobrament de les quotes i l’emissió de certificats fiscals i L’ASSOCIACIÓ ENLLAÇ SOLIDARI de la gestió i seguiment del programa
d’apadrinament, de l’intercanvi d’informació amb la família de l’apadrinat i de l’enviament d’informació promocional sobre les activitats i projectes de l’Associació. La base de legitimació per al tractament de les seves dades amb la finalitat de gestionar l’apadrinament és el consentiment
atorgat en omplir aquesta butlleta. Per a l’enviament d’informació promocional sobre els projectes i activitats de l’Associació ens basem en el nostre interès legítim. Pot exercir els seus drets d’accés, portabilitat, rectificació, oposició, limitació o supressió, així com oposar-se a l’enviament
d’informació promocional de l’Associació, mitjançant sol·licitud escrita enviada per correu postal a carrer Nàpols 346, 2-E de Barcelona. Si vol més informació sobre com tractem les seves dades personals, pot consultar la política de privacitat a la nostra pàgina web www.ensolidari.cat.

Signatura del titular

Entitat___________________ Codi IBAN _____/_______/_______/________/ ________/________/

Per això autoritzo la domiciliació bancària a Missioners Claretians - Enllaç Solidari.

20 € mensuals 		

Vull apadrinar un infant amb l’aportació de:
240 € anuals

Població:_______________

Adreça:_________________________________________
Correu electrònic:__________________________________

Telèfon:________________

Nom i cognoms:___________________________________

Fes-nos arribar aquesta butlleta d’inscripció degudament omplerta i signada a : Enllaç Solidari c. Nàpols 346, 2n, 08025 Barcelona

Butlleta d’inscripció

COM PUC COL·LABORAR?
Unint-te a un dels grups d’Amics
d’Enllaç Solidari
(a Barcelona, Girona, Lleida, Montgat,
Sallent, Sant Boi, Vic o Valls)

Fent-te voluntari
Fent-te soci

Apadrinant un infant al Brasil

Donant suport a algun dels nostres
projectes
Amb donacions puntuals

Nàpols 346, 2n E - 08025 Barcelona
Tel. 93 476 29 09
enllacsolidari@claretians.cat
www.ensolidari.cat
Donatius:
c/c (“La Caixa”) ES87 2100 0856 99 0200497017

L A T E VA O N G

APADRINA UN INFANT
El Projecte d’Apadrinaments és una ajuda directa a
famílies empobrides per tal que puguin donar una
bona alimentació als seus fills menors de 14 anys.

L’EXPERIÈNCIA SOLIDÀRIA
DELS CLARETIANS
Enllaç solidari és la ONG dels Missioners
Claretians a Catalunya.
Va néixer a partir de l’experiència solidària de
joves i famílies relacionats amb la missió claretiana de Guajará-Mirim (Amazònia Occidental,
Brasil), a partir de 1985.
Enllaç Solidari té les finalitats principals de:
· Promoure l’interès, el coneixement, el contacte
i la solidaritat amb pobles i col·lectius menys
afavorits d’arreu del món.
· Col·laborar amb aquests pobles i col·lectius
per contribuir al seu desenvolupament humà
i social, en contacte directe amb els Missioners Claretians del lloc.

El gestionen directament els Missioners Claretians i
Voluntaris dels municipis de Seringueiras i São Miguel
do Guaporé, Estat de Rondônia, Brasil.
Actualment hi ha uns 235 infants apadrinats. Cada
Padrí o Padrina col·labora amb 20 € mensuals. Un
bon nombre de Padrins són persones o famílies particulars. I també hi ha Padrins col·lectius: escoles,
empreses, associacions, parròquies, grups d’esplai.
Amb l’aportació dels Padrins, cada família rep un val
per fer una compra de productes de primera necessitat. A més, els voluntaris que fan l’acompanyament
cuiden que els infants estiguin escolaritzats i, en col·
laboració amb les entitats locals, ofereixen orientació i formació de tot allò que pugui ajudar a millorar
la vida de l’infant i de tota la família.
Trobareu una informació completa sobre el Projecte
d’Apadrinaments entrant a la pàgina d’Enllaç Solidari.
Si voleu ser Padrins d’un infant, només cal que ompliu la butlleta que hi ha al darrere i l’envieu per
correu postal a Enllaç Solidari. També la podeu descarregar al nostre web: www.ensolidari.cat

Enllaç Solidari treballa especialment en
els camps de:
Salut i higiene
Infància, joventut i família,
apadrinant infants i les seves
famílies
Educació formal i en el lleure
Promoció de la dona
Agricultura sostenible
Cura del medi ambient
En alguns projectes i activitats, Enllaç
Solidari actua en xarxa amb d’altres ONG
de la Família Claretiana.
Està constituïda com a societat civil i inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (N. 16.347),
i al Registre d’ONGs. per al Desenvolupament (N. 66).

