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INSTRUCCIONS

El procés és molt senzill:

1. Omple el formulari amb les dades requerides
Les dades obligatòries son el nom, els cognoms i el DNI. Si tens la clau de soci a mà, millor
però si no, no passa res. La resta de dades son opcionals, omple‐les només si ho desitges.

2. Envia’ns el formulari a la següent adreça:
APARTAT DE CORREUS 155,
43540 Sant Carles de la Ràpita

O també pots entregar‐lo als següents punts de recollida:
Barcelona
Rambla Catalunya, 36 (porteria)

Cardedeu
SEF Cardedeu – Botiga
C/Dr. Klein, 34, 08440 Cardedeu

Cardedeu
SEF Cardedeu – Botiga
Pl. Joan Alsina, 13‐3 08440 Cardedeu

Girona
“La Simfonia”
Plaça de l’Oli, 6

L'Ametlla de Mar
“Electrònica Jardí”
Carrer Països Catalans, 39, (43860)

Martorell
Carrer Germans Martí, 10 planta 1 (08760)

Sant Cugat del Vallès
Passeig Baixador, 8, Mirasol (08195)

Santa Coloma de Gramenet
Carrer Ca l’Aloy, 8 (08921)

Olesa de Montserrat
“Subirats Joiers”
Carrer Puigjaner 16

Reuneix tantes signatures com puguis en un mateix full, i recorda que només poden signar
SOCIS del FC Barcelona que siguin MAJORS D’EDAT.
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A ________________________, __ de ______________ de 2014

Voluntari recollida: ______________________________
Els sotasignats, d’acord amb el que estableix el punt 20.11 dels Estatuts del F.C. Barcelona, sol∙licitem la inclusió a l’ordre del
dia de l’Assemblea General del proper 18 d’Octubre de la següent proposta per a que sigui debatuda i votada: “Adhesió
formal del FC Barcelona al Pacte Nacional pel Dret a Decidir”.
NOM I COGNOMS i DNI

EMAIL

SIGNATURA

CLAU
SOCI

SOCI
COMPRO‐
MISSARI

En virtut de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/99 de 13 de Desembre, li comuniquem que les seves dades personals
seran tractades d’acord en la legislació esmentada, i no podran ser transmeses a tercers diferents del FC Barcelona ni utilitzades amb
finalitats diferents a la comunicació i informació a realitzar per part dels promotors d’aquesta la consulta, l’Associació Manifest Blaugrana.

