
 

 

 
 

Perquè l’Alzheimer és un problema 
de tots, posa-hi el teu granet de 

sorra 

 

Nom .................................................................... 

Cognoms .............................................................. 

NIF ...................... Data de naixement .................... 

Adreça ................................................................. 

Codi postal ........... Població ................................... 

Professió ............................... Telèfon ................... 

Mòbil ................... Email ....................................... 

 

Nom i Cognoms del malalt ...................................... 

............................................................................ 

 

 VULL FER-ME’N SOCI (en cas de familiar afectat) 

Quota anual (mínim 75 €) de  ........................ € 

 

 VULL FER-ME’N SOCI COL·LABORADOR 

(No tinc cap familiar malalt)

 Quota anual:          .................             €

 Quota trimestral:      .................            €

o mensualment vull fer una aportació de ........... € 

 

DADES BANCÀRIES TITULAR DEL COMPTE 

Nom .................................................................... 

Cognoms .............................................................. 

NIF ...................................................................... 

Caixa o Banc ............................  IBAN  

Entitat  Oficina  DC  

Núm. Compte  

 

 

Data .................. Signatura ................................... 
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Com ens podeu ajudar? 

 

· Fent-vos Teamings 

 

Es tracta d’una col·laboració mensual, de 

caràcter econòmic, basada en la micro-

donació d’1€. Les persones que 

decideixen unir-se al grup d’AFA, aporten 

1€ mensual. Podeu donar-vos d’alta al 

següent enllaç: 

https://www.teaming.net/unespaiderespir 

 

·Fent-vos voluntaris 

 

Opció destinada a aquelles persones que 

disposen de temps i el volen compartir 

amb nosaltres. Hi ha moltes opcions de 

voluntariat. Informa’t i escull l’opció que 

més desitgis. 

 

· Fent-nos un donatiu puntual 

 

Pensada per aquelles persones que en un 

moment concret decideixen aportar una 

quantitat en benefici de l’Associació. 

Ingressar-ho a “La Caixa” 

Núm. Compte : 

IBAN: ES57-2100-4547-2522-0011-0343 
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