Representant (fins a 18 anys): ______________________________________________

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Autoritzo que carreguin al meu compte els rebuts anuals de quota de soci que
presentarà l’ACDIC:
ENTITAT BANCÀRIA
COMPTE CORRENT

E

S

Pots fer arribar aquest formulari a info@acdic.cat o per correu ordinari a Jonqueres 16,
11-D, 08003-Barcelona
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals,
informem que aquestes dades s’incorporaran a un fitxer de l’ACDIC amb la finalitat de cursar aquesta
sol·licitud de soci i informar de les activitats que desenvolupi l’Associació.

Signatura,
_________________________ , ____ de/d’_______________ de 20____
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QUI SÓM?

QUÈ FEM?

DRETS I DEURES
DELS SOCIS

És una entitat
associativa catalana, de
caràcter inclusiu i
integrador, que pretén
difondre entre la
ciutadania la Ciència,
entesa com a part de la
Cultura, i que la
conforma, juntament
amb altres àmbits, com
ara les Arts, les
Humanitats, etc., i
donar a conèixer els
valors i els beneficis que
aporta a la Societat.

Organitzar i promoure
tota mena d’actes i
activitats en general
que contribueixin a
difondre el coneixement
científic i, més
concretament, els
darrers avenços en els
diferents àmbits de la
investigació científica.

Poden formar part de
l’associació totes les
persones físiques
majors d’edat (adultes)
que estiguin
interessades en tenir un
coneixement actualitzat
de la Ciència i els
darrers avenços en
investigació i recerca.

D’aquesta manera es
pretén generar una
conscienciació social
respecte la importància
de la Ciència en el
desenvolupament social
i econòmic.

Les persones jurídiques
públiques i privades,
que puguin tenir com a
finalitats la promoció de
la Cultura en general i/o
la Ciència en particular.
Aquestes poden
participar com a socis o
com a col·laboradors
proveïdors de serveis,
ajudant a la creació de
valor de l’ACDIC.

S’adreça a tota la
població en general,
especialment la
Ciutadania adulta, amb
una dedicació específica
als estudiants, sobretot
a partir de secundària.

Promoure publicacions
de tota mena, digitals i
analògiques, i divulgarles per tota mena de
mitjans i formats,
incloses les xarxes
socials i totes les
activitats que siguin
adients per a assolir les
seves finalitats.
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