EDITORIAL
Les últimes estadístiques relatives al desenvolupament
ens proporcionen algunes dades esperançadores. El
nombre de persones que viu amb menys d’1.9 dòlars
diaris ha disminuït de 1.000 milions a 700 milions, des de
l’any 2.000. L’esperança de vida s’incrementa, en bona

Fotos de Núria Tomàs

part gràcies a la globalització de les vacunes i algunes millores en l’alimentació. La dona cobra
consciència dels seus drets i a poc a poc aconsegueix apoderar-se i fer-se respectar. La
mortalitat infantil s’està reduint dràsticament. I l’escolarització abasta cada dia més un
sector més ampli de la població en edat escolar.
És evident que totes aquestes millores no haurien estat
possibles sense la col·laboració de tantes persones que han donat
una part del seu temps o han aportat una quantitat a les ONGD
que treballen per uns estàndards de vida dignes per a tota la
població del planeta. No podem separar identitat de dignitat!
Reduir encara més els índex de pobresa, lluitar contra un canvi climàtic que perjudica molt
més els pobres que els rics o acabar amb la bretxa que separa uns i altres dependrà, en bona
part, de la capacitat de mobilització, de compromís i d’empatia de tots nosaltres amb aquells
que no han tingut la sort de néixer en un país benestant on bona part de les necessitats
bàsiques estan cobertes. També serà imprescindible acabar amb la corrupció, tant als països
del Nord com als països del Sud. Corrupció que, sovint, impedeix que els recursos arribin als
més necessitats. En aquest sentit, l’opinió pública té un paper protagonista. S’ha dit que
després de les multinacionals, el segon gran poder és el de l’opinió pública. Doncs tan sols cal
exercir-lo. Les últimes dècades hem assistit a canvis
importants, com ara l’eliminació de la fabricació de les
mines que mutilaven persones o el control del comerç
d’armes. I podem recordar les grans manifestacions que es
varen produir al món contra la participació de països
occidentals

a

la

guerra

d’Iraq,

manifestacions

que

obtingueren un èxit notable.
Nosaltres, cada un de nosaltres, som protagonistes de la història. Entre tots podem assolir un
món més just, més fratern i més igualitari.

Gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració!
Permanent FISC Catalunya
C/ Aragó, 284 trip – 08009 Barcelona
Tel.: 932 159 912
E-mail: catalunya@fisc-ongd.org
http://www.fisc-catalunya.org - Twitter: FISC_CATALUNYA

EQUIP de FISC
La Permanent som 9 persones voluntàries responsables
de la marxa a Catalunya de la FISC per a orientar,
dinamitzar i sensibilitzar la tasca de les escoles amb els
valors de justícia, equitat de gènere, llibertat, solidaritat
i sostenibilitat mediambiental per tal de canviar

les

situacions i col·laborar a la construcció d’un món millor.
Per a dur endavant aquesta tasca, comptem amb els
Enllaços de les escoles , ànima de la FISC, també voluntaris tots i que són els responsables de
realitzar diferents activitats al llarg del curs .
Des de la sensibilització, incorporant els valors dels drets humans que hi ha en el projecte que
han triat per treballar durant el curs i per altra banda, amb una sèrie d’activitats que tenen
com a finalitat recaptar fons per el cost del projecte.

Membres de la Permanent:
Joaquim Alsina – Delegat a Catalunya
M.Jesús Cabau – Responsable FISC Lleida
Francesc Cases – Tècnic - advocat
Montserrat Martí – Secretària
Santiago Plo – Àrea administrativa – Resp. Tarragona
Montserrat Sapena – Àrea comercial
Josep Salvà – Àrea comunicacions
Maria Vendrell – Cooperació Internacional
Carmen Zapata – Àrea campanyes i ciutadania

Enllaços de les escoles
BADALONA

- Núria Codina
Mireia Pi

BARCELONA - Josep Salvà
LLEIDA

- M. Josep Palau
Meritxell Tomás
Javier Villodres
+Josep Ramón Granell

MOLLET

- Anna Ortega

SOLSONA

- Anna Moliner

TARRAGONA - Jesús Blanco
Volem valorar particularment

els VOLUNTARIS / ES

que col·laboren en les diferents

campanyes i activitats i el suport generós dels SOCIS/ ES I DONANTS sense els quals no
podríem dur a terme els projectes.

Exposicions
Una de les maneres que tenim per denunciar la injustícia és a partir d’una sèrie de roll-ups
sobre temàtiques dels Drets Humans :

Fiscalitat, desigualtat i paradisos fiscals:
.Escola

Lestonnac – Barcelona

. Ateneo St. Roc – Badalona
. La Marineta - Mollet

.Escola Lestonnac – Mollet
. Ca’n Mulà de Mollet

Refugiats i desplaçats:
. Escola Lestonnac – Badalona
. Escola Lestonnac – Lleida
. Escola Arrels de Solsona
. Institut Lluis de Peguera de Manresa
. Escola Lestonnac de Mollet

Mirades :
. Institut Joc de la Bola – Lleida
. Escola Lestonnac - Tarragona

Fira del voluntariat
Des de fa anys participem a

TORNACANVIADA –

Fira del voluntariat Internacional que organitza
LAFEDE. És important compartir i canviar impressions
amb altres ONGD`s que també tenen com a finalitat
treballar pels Drets Humans i la Justícia en projectes
diversos per canviar el món.

Conferències
Al llarg de l’any en Joaquim Alsina, Delegat de la
FISC a Catalunya, ha impartit diverses conferències
sobre

els temes

dels roll-ups.

Badalona,

Lleida,

Solsona, Mollet...

Els projectes de cooperació i desenvolupament que realitzem en els diferents països, tots es
fan des de la perspectiva dels 17 objectius de desenvolupament sostenible per al 2016-2030
segons la declaració de la ONU. Treballem especialment :
. Pels drets de les dones que lluiten contra la pobresa i la
injustícia per canviar la realitat en què viuen i construir
un món millor per a les seves famílies i comunitats.
. Per l’educació ja que només és possible canviar i
transformar la realitat que un viu, tenint veu i vot.
. Per la sanitat perquè és un dret fonamental per a una
vida digna.
. Per l’enfortiment de les capacitats de les persones i col·lectius perquè siguin els agents de
la transformació del seu entorn.

PAÏSOS:
R.D. del CONGO
COLÓMBIA
BOLíVIA

FILIPINES
PERÚ

PARAGUAI

ARGENTINA
NICARAGUA

ALBÀNIA

HAITÍ

GESTIÓ ECONÒMICA 2018
ENTRADES
Saldo a 1 de gener de 2018
Quotes socis

1.049,39 €
19.290,40 €

Donatius

9.485,07 €

Campanyes escoles

13.726,80 €

Material FISC i comerç just

4.677,31 €

Aportacions públiques

1.000,00 €

TOTAL…………

49.229,39 €

SORTIDES
Sensibilització,form.publicacions

4.213,00 €

Correus, viatges i paquets

2.589,64 €

Material despatx, informàtica, tel. 2.239,34 €
Material FISC i comerç just
Retenció fiscal

5.718,65 €
21,78 €

Projectes cooperació-desenvolup. 33.840,00 €
TOTAL …..48.622,00 €
Saldo a 31 de desembre de 2018

607.39 €

Una vegada més agraïm a l’Ajuntament de La Fatarella i a les Institucions , la seva participació
en el cofinançament dels projectes de la FISC que hem dut a terme l’any 2018 i que han fet
possible millorar la qualitat de vida de col·lectius empobrits , especialment del SUD i anar
recuperant la dignitat de les persones, especialment les dones.

Ball dels diables de Tarragona

BADALONA:projecte NICARAGUA
Barri NUEVA VIDA
La nostra participació en el Projecte del Barri Nueva Vida de Nicaragua va ser de
sensibilització que es realitza des de 4rt. de Primària a 4rt. d’ESO . Es presenta el projecte
fent ús de diferents materials: pdf amb informació, fotografies i 4 videos que donen a
conèixer molt bé la realitat. Seguidament hem fet una dinàmica de reflexió i diàleg sobre el
que hem vist.
Des de la realitat de les famílies que viuen al barri , no podem fer cap aportació econòmica al
projecte, no obstant creiem que la feina de sensibilització és molt important i constatem que
té una bona collida per part de l’alumnat. S’han treballat els valors de la gratitud i d’ajuda als
altres – presentant experiències de voluntariat en el país – i fent-los conscients que ells/es
també poden fer voluntariat.

ABANS

ARA

A l’entorn de la celebració del DENIP vam tenir
l’exposició itinerant sobre els refugiats a la nostra
escola. Els grups d’ESO la varen visitar . Prèviament
havien treballat el contingut de cada un dels
expositors. Va ser una experiència molt enriquidora i
que l’alumnat va valorar molt positivament.

BARCELONA: projecte KASANDO
Construcció de cuines
Supera el repte, som Lestonnac
Els nens i nenes de P3 volem fer petons i abraçades perquè tots els nens i nenes del món
estiguin contents i tinguin una casa com la nostra. Amb aquestes paraules començava el
manifest que vam fer el dia de la pau. I això és una de les moltes coses que intentem fer a
l’escola per a construir un món millor.
Durant aquest curs l’escola

hem seguit fent moltes activitats solidàries: la recollida

d’aliments amb Càritas per Nadal, la de conscienciació sobre el comerç just i el consum
responsable, la jornada de la Pau , la campanya “la Fam no fa vacances” amb el Banc d’aliments,
la col·laboració amb la Marató de TV3, campanya de donació de sang, jornades de cinema
espiritual, voluntariat jove al Col·legi de Badalona, ... però sobretot la campanya de la FISC,
que gira al voltant de dos grans eixos: l’eix principal és la sensibilització a la solidaritat;
l’altre comporta recolzar el finançament econòmic d’un projecte de la FISC: KASANDO Àfrica -

projecte sanitari - construcció de cuines perquè els acompanyants dels malalts

puguin fer-se el menjar i orientació de l'alimentació adequada dins els límits que tenen.
. El repte de la solidaritat sempre hi és, i sempre treballarem per superar-lo!

Restes dels fogons que hi havia

Local de la cuina abans

i

ara

Terrenys per fer les hortes

Algunes de les activitats de sensibilització i
per recaptar fons pel projecte:

LLEIDA :projecte MULO
Cap nen sense escola
La nostra escola durant l’any 2017 hem realitzat diverses activitats per a captar fons pel
projecte “Disminució de l’absentisme en l’alumnat inadaptat per traumatismes de guerra
de l’institut TUADIBISHE a MULO (Kivu Nord) de la República Democràtica del Congo m(
RDC)

Breu història de la realitat :
El Congo és el país més gran a nivell mundial de producció de
COBALT i un dels més grans en COURE I DIAMANTS que
extreuen de manera artesanal.

També té el 80% dels recursos mundials de COLTAN mineral
tan cobdíciat pel desenvolupament de la indústria electrònica.
Tota aquesta riquesa – que no és per als nadius - és en gran
part la causa de les guerres al Congo.

Malgrat ser un dels països de l’Àfrica amb més recursos
naturals molt preuats, ocupa el penúltim lloc segons el ranking
IDH del PNUD 2014, darrera només hi ha Nigèria i és la causa
dels conflictes bèl·lics des de fa 20 anys amb milers de morts i
desplaçats.
MULO és un barri de la ciutat de Lubero i una de les àrees més
poblades dels país. La situació d’inseguretat i inestabilitat posa en perill la integritat física
de la població especialment dones i nenes. Han de fer a peu llargues distàncies per anar a
l’escola amb el risc de ser atacades sexualment fins i tot pels soldats.
L’any 1949, la Companyia de Mataria obre la primera escola per nenes. Actualment és mixta.

Institut TUADIBISHE a MULO
Companyia de MARIA
La realitat abans descrita breument és el que ens va fer
triar aquest projecte de formació dels professors, pares i
alumnes.

Comptem amb l’ajuda dels alumnes Delegats de Solidaritat de l’ESO que són qui s’encarreguen
d’organitzar les diferents campanyes. També tenim l’ajuda d’altres alumnes de l’ESO que,
encara que no són els delegats participen activament com a voluntaris, ja que moltes activitats
es fan fora de l’horari escolar.

A més de les tradicionals accions com la venda de loteria per Nadal,
el marcat de productes de comerç just, la venda de roses
solidàries... aquest

any hem afegit la venda de “Llaminadures

nadalenques “ que ha estat tot un èxit!!!
Els artistes que les han creat han estat els alumnes de 4t i 6è
d’Educació Primària i han aconseguit vendre més de 700 figuretes
entre arbres de Nadal i ninots de neu.

També continuem amb

la tasca de sensibilització dels nostres

alumnes, de la comunitat educativa i de la resta de la ciutadania de
Lleida amb la presentació del projecte amb el que col·laborem a
través de televisió i de les exposicions de la FISC:
. Desigualtat – Paradisos fiscals a l’Hospital Santa Maria
. Mirades que parlen - al Rectorat de la Universitat de Lleida.
Xerrades :
Per Maria Vendrell, cooperant voluntària de la FISC i membre de la
Permanent, realitzada al nostre Centre durant la setmana de la
SOLIDARITAT i la de “Governar per a les elits “ a càrrec de
Joaquim Alsina, Delegat de la FISC a CATALUNYA

MOLLET : projecte HAITÍ
Cap nen/a sense escola ni menjar
Al llarg del curs hem fet una sèrie d’activitats relacionades amb la solidaritat amb la
participació dels mestres, alumnes, pares i personal no docent.
Les campanyes solidàries han estat diverses: Projecte de la Marató de TV3 que aquest any
estava dedicada a la investigació de les malalties infeccioses , reforç a nens/nenes amb
dificultats d’aprenentatge, residència de la gent gran a La Immaculada, per l’àrea d’oncologia
dels nens/nenes de l’Hospital de Sant Joan de Déu i com no? Per la FISC i en concret pel
projecte d’HAITI.
HAITÍ és país amb una pobresa estructural immensa i molt
castigat pels fenòmens naturals. Aquesta realitat tan dura fa
encara més difícil la convivència . Clima d’inseguretat, dificultat
per traslladar-se d’un lloc a l’altre per camins i quasi sense mitjans
de transport. No hi ha possibilitat de fer casetes i les persones
malviuen en condicions infrahumanes ... font de molts conflictes.
És en aquesta realitat, on la Companyia de Maria després de molts
anys, torna a ser present. Per què? Sens dubte per DONAR LA

MÀ. Als pobres d’entre els pobres, a un poble dels més
desfavorits d’aquest món global i molt oblidat , per ser testimonis de Jesús: “Vaig tenir fam i
em donares menjar, vaig tenir set i em donares de beure...” Amb el projecte fem possible que
els nens i nenes que van a l’escola puguin menjar una vegada al dia

Els jesuïtes tenen l’escola Sant Ignasi de Loiola i és on
col·labora la Companyia de Maria i la FISC amb la
construcció del segon pis del edifici. Creiem que l’educació és fonamental per a sortir de la
situació de marginalitat i pobresa en què es troben , per tenir veu i,quan calgui, vot. Per a
poder transformar la realitat en una societat on es pugui viure amb dignitat

De les activitats realitzades al llarg del curs - a més del treball en valors de solidaritat que
s’ha treballat en les diferents etapes - algunes ja conegudes: venda de loteria , productes
d’artesania i de FISC, voldríem subratllar:

TEATRE SOLIDARI per recaptar fons pel projecte:
Representació d’ Els Pastorets per Nadal i El Petit Princep al mes de maig

A final de curs es va fer la CAMINADA SOLIDÀRIA a GALLECS. Activitat no només per a
l’escola sinó oberta a tot el poble de Mollet. Molt participada, amb entrepans per animar el
camí i fer-lo més atractiu. Una vegada a l’Ermita vàrem fer una pregària que va ser la cloenda
perfecta a un camí en companyia.

SOLSONA : Projecte d’ HAITÍ
Un any més la “FIRA DE LA SOLIDARITAT“ organitzada per l ‘ESCOLA
ARRELS amb l’objectiu de potenciar els valors de la justícia i la solidaritat
i fer present la realitat dels més necessitats en la nostra societat, també
dels qui tenim a prop,

va ser un èxit de públic . El dia ens hi va

acompanyar. Oberta a tothom i amb un munt d’activitats molt diverses al
llarg de tot el matí.
Ja hem celebrat la 22a. edició de la Fira
amb la participació i presència de les tres
entitats que hi ha a la ciutat que tenim els
mateixos objectius. Els diners recaptats
es distribueixen a parts iguals destinantlos al projecte que té cada una d’elles.
CARITAS, FUNDACIÓ INTERNACIONAL SOLIDARITAT
COMPANYIA DE MARIA – FISC - i MANS UNIDES.
Volem destacar la bona relació i harmonia que hi ha entre les
tres institucions. Volem donar les gràcies a totes i tots els que
hi han col·laborat.

La recaptació es destina al BANC D’ALIMENTS DE SOLSONA

Projecte d’ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR HAITI

Pels projectes de MEDICAMENTS I ALIMENTACIÓ INFÀNCIA

TARRAGONA: projecte
ÀFRICA – Heri Kweto
Com cada any i tenint en compte que per a la nostra escola no “Hi ha festa sense
SOLIDARITAT”, el llarg del curs hem fet una sèrie d’activitats de sensibilització en valors i
també per recaptar fons pel projecte HERI KWETO
Aquest projecte ajuda els infants que són víctimes de la
guerra a la R.D. del Congo. Acull 1200 alumnes i treballa
també amb les famílies. Alguns dels alumnes

pateixen

mutilacions per causa de la guerra: ceguesa, sordesa,
mutilacions de peus, braços... per les mines, o són nens i
nenes sense llar o mancats de recursos familiars. Amb el
recaptat amb l’activitat de la RIFA SOLIDÀRIA es
podran fer més de setze operacions .
Volem

agrair

molt

cordialment

els

prestigiosos

esportistes que tan generosament han signat els dotze premis de material esportiu: Rafael
Nadal, Fernando Torres, Oscar Cadiach, l’entrenador del Club Bàsquet Tarragona Berni
Alvárez, als quatre campions d’Espanya 2018 del Club de Judo Vital Esport, als jugadors del
Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau
L’exposició MIRADES va ser una invitació a deixar-nos acaronar i
interpel·lar pel missatge de fraternitat, humanitat i vida que
expressen les

mirades protagonistes en cadascuna de les

fotografies exposades.

Aquest any des de la Permanent ens sembla important subratllar els 20 anys de FISC a
Tarragona i per això inclourem l’article que per aquesta celebració ha escrit l’Enllaç de FISC a
l’escola i que va fer arribar a tota la comunitat educativa i pares de l’escola.

UN CAMI DE SOLIDARITAT VERS L’HORITZÓ DE LA JUSTÍCIA I
LA DIGNITAT DE LA PERSONA
Jesús Blanco Calvo
Responsable de la FISC a Tarragona

La Comunitat Educativa de la nostra escola ha entès la importància de treballar amb la FISC
- Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria – A la memòria ens venen, en
aquets darrers 20 anys, els nostres agermanaments amb :
Lima i Chepén (Perú) on vam col·laborar en la construcció d’una escola, una guarderia,
un menjador infantil i un menjador popular.

A la R.D. del Congo hem participat en diversos projectes: la construcció de les escoles
de Bukavu i Mobokoli, la millora de l’hospital de Monvu amb la compra d’un ecògraf i en
l’actualitat el nostre compromís està vinculat amb el projecte Heri Kwetu, que dona la
mà als nens i nenes, que de manera directa o indirecta, han estat víctimes de la guerra.
Per tant, som conscients que si eduquem en la vida i per la vida, no podem romandre
indiferents davant la realitat més propera i la més universal. És per això que creiem
fermament que hem d’educar els nostres alumnes des de la denúncia de les injustícies
per promoure la consciència crítica i poder ser agents de la transformació social.
Qualsevol pensament solidari reclama sentir de veritat la pertinença a una única humanitat i
prendre com a nostres les injustícies, la indignitat i la misèria dels altres, en qualsevol indret
del món. Per això treballem en una línia solidària que parteix
d’una visió realista i positiva del món i que hem fet palesa , a
través de la FISC, la nostra opció preferencial pels pobres.
Com molts de vosaltres ja sabeu, la
FISC és una ONG de la Companyia de Maria que treballa per
eradicar la pobresa al tercer i quart món tot treballant pel de
senvolupament intern i equilibrat dels col·lectius pobres i
marginats. Tot això és possible finançant i realitzant projectes
de cooperació pel desenvolupament que ajuden a millorar les condicions materials, educatives,
sanitàries culturals i espirituals de comunitats marginades. Sempre des d’una actitud de
respecte als costums, creences, idees i maneres d’entendre la vida d’ aquest col·lectius.
Aquest és el punt de partença per treballar , colze a colze per la dignitat que tota persona es
mereix. Tant de bo que tots aquells que humilment cerquem el sentit de la justícia i de la
finitud, els que desitgem sentir empatia i compassió, alcem les nostres veus compromeses i
contagiem d’esperança els altres. Procurem cultivar les virtuts de l’alegria, la serenitat i la
gratuïtat i no ens cansem de treballar per un món, creat sota el signe de l’amor del bon Déu
que, malauradament, a vegades, degenera en lluita, rivalitat i misèria.

FISC – 20 anys Un curs més, des de la FISC de la nostra escola, volem agrair el
treball generós dels voluntaris i voluntàries de 2n. de l’ ESO i, a
tots vosaltres; expressar-vos la nostra més sincera gratitud per la
vostra sensibilitat, el vostre ànim i pel recolzament que rebem en
totes les activitats solidàries que hem organitzat. SÍ!!!!, gràcies
des de l’esperança, en nom dels germans que han gaudit i gaudeixen
de la nostra ajuda, per saber donar la mà, a l’estil de Joana de
Lestonnac, des de la justícia i la solidaritat.

PARA’T un moment

Si tu VOLS,
podrem menjar una vegada al
dia i veure aigua neta...

T’HI APUNTES?

Resultats del projecte MULO 2017-18
Disminució de

l’absentisme en l’alumnat inadaptat per traumes de

guerra de l’Institut TUADIBISHE – MULO i formació professors i
pares.
País: RD. Del Congo
Departament: Kivu Nord
Municipi: MULO
Resultat

1

-

Enfortiment

de

les

capacitats

del

professorat de l’Institut de TUADIBISHE per a tractar
els problemes de comportament en l’alumnat inadaptat
pels traumatismes de la guerra
S’ha notat una gran diferència en la manera com
els professors – hi han participat 36 –

s’han

adreçat als alumnes i hi ha hagut un descens
considerable de l’absentisme escolar. En un 72%
de les alumnes i un 70% en els nois, s’ha notat
una millora en el comportament amb la nova
manera d’acompanyar als alumnes.
Resultat 2 – Ha millorat el coneixement i sensibilització en temes de DDHH, cultura
de la pau i desenvolupament humà en el grup de pares i mares de l’alumnat de
TUADIBISHE.
La formació dels pares – mares va desbordar totes les expectatives.
L’objectiu era per a 50 persones i varen seguir la formació 150. Ells /
elles han demanat que es repeteixi aquest tipus de formació doncs han
tractat temes que són els que viuen dia a dia, i que ha estat molt positiva
també de cara a entendre i tractar els fills/filles.
La valoració final del programa és positiva.
Malgrat les dificultats i la inseguretat de la zona,
totes

les

activitats

completar amb èxit

del

projecte

s’han

pogut

Projecte Cooperació Internacional SALONGO
0BJECTIUS DEL PROGRAMA:
. FACILITAR experiències de solidaritat i cooperació en països en vies de desenvolupament
. REALITZAR per part del voluntari /ria de FISC, un treball professional beneficiós per la
OBJECTIUS
DEL PROGRAMA:
copart i la FISC
. POSAR ROSTRE a les coparts i als projectes de FISC que han treballat prèviament en les
. FACILITAR experiències de
delegacions.
. INTENSIFICAR les relacions de cooperació i d’intercanvi entre la FISC i les coparts.

PERFIL DEL VOLUNTARI /A INTERNACINAL:
. PERSONA DISPOSADA a col·laborar en els projectes assignats i amb iniciativa per dur a
terme activitats que puguin millorar la sostenibilitat i viabilitat dels mateixos.
. PERSONES AMB CARACTER OBERT per adaptar-se a una realitat social i cultural molt
diferent. Crítiques amb les causes que provoquen les injustícies amb un alt grau de resistència
a la frustració.
. Amb HABILITATS per treballar en equip, planificar, avaluar actuacions i conviure amb els
altres voluntaris/es.
. ENVIATS/ DES per la FISC i així s’han de sentir.

POTS COL·LABORAR FENT-TE SOCI
Nom Cognoms:
____________________________________________________________________________________
Adreça:_________________________________________________________________________________
Població:______________________________________CP.:__________Tel.: _______________________
Vull col·laborar als projectes de la FISC amb la quantitat de _________ __€ que abonaré:
O Mensualment

• O Trimestralment •

O Semestralment •

O Anualment

Per a la domiciliació bancària, us demanem que ompliu aquesta butlleta i l’envieu a:
FISC – Aragó, 284 trip – 08009 BARCELONA
IBAN

ENTITAT

OFICINA

ES_____

________

________

DNI: _____________________

NÚMERO DE COMPTE
________

___________

__________

Signatura del titular

E.mail: _________________________________________________
C/C. de la FISC : LA CAIXA – ES11 2100 0816 1202 0059 8447

La teva APORTACIÓ fa possible
poder dur endavant PROJECTES
que
transformin la realitat i les
persones puguin viure més
dignament

