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Ca Revolta és un espai per a la solidaritat, la conversa,
la creació, la trobada, la reflexió personal o compartida,
diversitat, el diàleg, la cultura, el compromís, la diversió,
el pensament crític, la participació... entre moltes altres
opcions orientades a la satisfacció personal i l’acció
col·lectiva. — Ca Revolta és el nucli impulsor de tota
classe d’iniciatives cíviques. Un fòrum per al debat i un
espai idoni per a conferències, tallers, actes literaris,
musicals, teatrals, audiovisuals, exposicions i iniciatives
en l’àmbit formatiu. Un espai sense entrebancs, a la
teua disposició. — Ca Revolta es troba en el centre
històric de la ciutat de València. Un lloc idoni i proper
per a gaudir d’un entorn amable i acollidor. Un espai
agradable i gratificant. Una parada suggeridora en els
teus itineraris urbans o vitals. — Ca Revolta és un punt
de trobada, un refugi personal, però també una llar
perquè desenvolupes iniciatives, projectes o somnis
compartits. — Ca Revolta és una bona parada per a fer
un àpat abellidor o prendre una beguda reparadora,
mentre gaudeixes d’un entorn amable o d’una conversa
discreta. — Ca Revolta manté viu l’esperit transgressor,
la voluntat, el coratge i el compromís amb la radicalitat
democràtica, les utopies i la força d’unes conviccions
enfocades a la transformació de la societat i a la
reivindicació permanent de la llibertat i la igualtat de les
les persones. — Ca Revolta és una associació viva i
oberta. Els seus membres són el motor de totes les
activitats que acull portes endins i de les iniciatives que
desplega portes enfora. Per això sou benvingudes. Per
això necessitem el teu suport. Per això volem que en
formes part. Vosaltres també sou Ca Revolta.

si és que hi ha cases d’algú.

Benvingudes a Ca Revolta

Benvinguts a casa vostra...

Amiga’t, sigues Ca Revolta
Nom i cognoms
Adreça
CP

Població

Tel. fix

Mòbil

NIF

Correu electrònic

Ordre de domiciliació. Demane que, amb càrrec al compte referenciat,
tinga l’amabilitat d’atendre els rebuts emesos per ASCR al meu nom.
Banc/caixa
Compte

— — — — /— — — — / — — — — / — — — — / — — — — / — — — —

Import

72 euros

Pagament
Data

/

en 12 quotes /

108 euros
en 4 quotes /

/

———
en 2 quotes /

euros

en 1 quota

Signatura

Aportació puntual a Ca Revolta
La teua aportació puntual, unida a les d’altres, és molt important
perquè Ca Revolta puga continuar oberta. Ajuda’ns a aconseguir-ho!
Pots fer-la en el següent número de compte de Caixa Popular:
ES21 3159 0066 9423 9235 7527
En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, se li comunica que les dades que ens ha facilitat seran tractades amb la
finalitat de dur a terme la gestió comptable i fiscal, així com tramitar tota gestió
relacionada amb l'associació CENTRE DE RECURSOS JUST RAMÍREZ, amb CIF G46468617.
Aquestes dades es conservaran mentre es mantinga la relació o durant els anys necessaris
per a complir amb les obligacions legals.
Una altra finalitat és la d'enviar-li comunicacions informatives i de cortesia relacionades
amb la nostra entitat, a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic o
mitjans de comunicació electrònica equivalents. Hi està d’acord: SÍ NO
Se li informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició i
portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d'aquests, enviant una
sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l'adreça: C/ Santa Teresa núm. 10
CP 46001 de València.

