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Benvolgut/da

Em dirigeixo a vostè en nom de la Fundació Universal de la Sardana, una fundació sense ànim de lucre situada
al carrer Pou de la Figuera, 15 de Barcelona. Un dels seus programes de promoció i divulgació de la sardana
és la col·laboració amb l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona per a la realització de les ballades al Pla
de la Catedral de Barcelona els caps de setmana.

Aquestes ballades s’iniciaran a partir de la festivitat de Santa Eulàlia la majoria de dissabtes a la tarda i diumenges
al matí, segons un programa que s’anunciarà properament i que es desenvoluparan en aquest lloc emblemàtic de
la ciutat de Barcelona.

Amb aquest motiu, ens dirigim a vostè, per sol·licitar-li una col·laboració econòmica en concepte de donació,
la qual té caràcter deduïble de la quota de la seva declaració de renda. Actualment la deducció arriba al 75%
dels primers 150€ aportats i al 30% per l’import que superi aquesta quantitat.

Amb la seva ajuda aconseguirem la continuïtat de les ballades de la Catedral i que, a la vegada, esdevinguin un
reclam turístic més enllà de la nostra ciutat.

La seva aportació pot ser mitjançant càrrec domiciliat:

Pagament únic  50€ anual

Pagament semestral  25€ semestre

Altra aportació:

Si necessita més informació sobre la nostra fundació o sobre l’activitat per la qual li sol·licitem col·laboració,
pot posar-se en contacte amb nosaltres, a les dades que consten seguidament.

Atentament,

Joaquim Rucabado Aguilar
President

Podrà deduir els seus donatius a la seva propera declaració de la renda o impost de societats. Per a fer-ho, necessitem la seva
adreça i el teu NIF o CIF.
Si la seva aportació és periòdica, enviï’ns les seves dades a fundaciosardana@gmail.com i a final d'any li enviarem
l'acreditació del total de la seva donació.


