Benvolguts senyors/es:
Ens complau saludar-los molt cordialment i, alhora, presentar-los l'Eix Social, una associació
sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, que neix amb la voluntat d'ajudar i buscar solució
a situacions de desajustament social que, en aquests moments, s'estan produint al nostre
municipi.
Les nostres línies d'actuació s'articulen entorn de quatre eixos fonamentals:
•
•
•
•

Laboral - mitjançant la implementació de línies d'actuació i d'autogestió basades
principalment en l'autoocupació i el cooperativisme,
Alimentari - intentant corregir els actuals desequilibris,
Educatiu - donant les mateixes oportunitats d'aprendre i avançar a tots els nens i
Sanitari - intentant evitar que ningú quedi exclòs a causa del seu nivell d'ingressos.

Potser la pregunta què es fan ara és com podem col·laborar?
Les possibilitats són dues, depenent si aquesta col·laboració es produeix de forma personal o
bé si són aportacions solidaries per part d'una empresa o comerç. ambdues opcions us podreu
deduir el 75% dels primers 150€ de la teva aportació i el 30% addicional de la quantitat que
superi aquest import. LLey 492002 23 desembre, règim fiscal d'entitats sense ànim de lucre.
El suport individual de persones com vostè ens permetrà fer arribar la nostra ajuda a tots
aquells que més ho necessiten, siguin els que siguin i estiguin on estiguin.
Col·laboració Individual:
•
•

Soci:
30,00 € anuals
Protector: 50,00 € anuals, els quals donen l'opció de gaudir de descomptes a les
activitats programades per l'Eix Social.

Empresa i Comerç:
•

Col·laborador: 50,00 € anuals, el seu negoci podrà exhibir l'adhesiu amb el logotip i el
Códi QR que els acredita com a col·laborador de l'Eix Social.

•

Espònsor Bàsic: 100,00 € anuals, dóna dret a exhibir l'adhesiu de l'Eix Social i la
inclusió d'un bàner amb l'anagrama o logotip a la pàgina web de l'Eix Social.

•

Espònsor Plus: 150,00 € anuals, dóna dret a exhibir l'adhesiu de l'Eix Social i la
inclusió d'un bàner amb l'anagrama o logotip a la pàgina web de l'Eix Social, així com a
figurar com espònsor als diferents actes que dugui a terme l'Eix Social.

Així mateix volem aprofitar per manifestar-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol
consulta que desitgin formular-nos i per atendre qualsevol idea o iniciativa que puguin aportarnos.
Sense que calgui afegir-hi res mes aprofito l'avinentesa per acomiadar-me de vostès, agraint la
seva disposició per atendre aquesta carta.
Els saluda molt atentament:

Signat: Robert Dalmau
President Eix Social

Eix Social - C/ Major, 32 - 08758 Cervelló

info@eixsocial.org / www.eixsocial.org

Muy señores/as míos/as:
Nos complace saludarles muy cordialmente y, a la vez, presentarles el Eix Social, una
asociación de carácter humanitario, apolítica y aconfesional, que nace con la voluntad de
ayudar y buscar solución a situaciones de desajuste social que, en estos momentos, se están
produciendo en nuestros municipio.
Nuestras líneas de actuación se articulan entorno a cuatro ejes fundamentales:
•
•
•
•

Laboral - mediante la implementación de líneas autogestionarias basadas
principalmente en el autoempleo y el cooperativismo
Alimentario - intentando corregir los actuales desequilibrios
Educativo - dando las mismas oportunidades de aprender y avanzar a todos los niños
Sanitario - intentando ayudar a que nadie quede excluido debido a su nivel de
ingresos.

Seguramente ahora se está preguntarán cómo podemos colaborar?
Las posibilidades son dos, dependiendo de si esta colaboración se produce de forma personal
o bien si son aportaciones solidarias por parte de una empresa o comercio. ambas opciones le
permitirán deducir el 75% de los primeros 150 € de tu aportación y el 30% adicional de la
cantidad que supere este importe. Ley 492002 de 23 de diciembre, régimen fiscal de entidades
sin ánimo de lucro.
El apoyo individual de personas como usted nos permite hacer llegar nuestra ayuda a todos
aquellos que más lo necesitan, sean los que sean y estén donde estén.
Col·laboración Individual:
•
•

Socio:
30,00 € anuales
Protector: 50,00 € anuales, los cuales dan opción a disfrutar de descuentos en las
actividades programadas por el Eix Social.

Empresa i Comercio:
•

Colaborador: 50,00 € anuales, su negocio podrá exhibir pegatina con el logotipo y el
Código QR que las acredita como colaborador del Eix Social.

•

Sponsor Básico: 100,00 € anuales, da derecho a exhibir adhesivo del Eje Social y la
inclusión de un banner con el anagrama o logotipo en la página web del Eix Social.

•

Sponsor Plus: 150,00 € anuales, dan derecho a exhibir el adhesivo del Eix Social y la
inclusión de un banner con el anagrama o logotipo en la página web del Eix Social, así
como a figurar como sponsor a los diferentes actos que lleve a cabo el Eix Social.

Asimismo queremos aprovechar para manifestarles que quedamos a su disposición para
aclarar cualquier consulta que deseen formularnos, así como para atender cualquier idea o
iniciativa que puedan aportarnos.
Sin otro particular nos despedimos de ustedes, agradeciendo su disposición para atender esta
carta.
Les Saluda muy atentamente:

Firmado: Robert Dalmau
President Eix Social

Eix Social - C/ Major, 32 - 08758 Cervelló

info@eixsocial.org / www.eixsocial.org

