Butlleta Alta Soci/a
Xarxa Consum Solidari
www.xarxaconsum.org

Si vols fer-te soci/a de la Xarxa Consum Solidari i/o d'un dels seus grups de consum 
omple aquesta butlleta i envia-la a info@xarxaconsum.org 
o per Whatsapp/Telegram tlf 687 665 958

 
Vull fer-me soci/a de...  (Deixa l'opció que t'interessa i esborra totes les altres)
00 Xarxa Consum Solidari (sense formar part d'un grup de consum)
01 Ciutat Vella. Barcelona. Plaça Sant Agustí Vell, 15 baixos – Botiga Comerç Just Xarxa Consum Solidari
02 L’Esquerra de L’Eixample. Barcelona. C. Rocafort, 236 – Casal de Joves Quiex
03 Sant Antoni. Barcelona. C. Calàbria, 66 – L'espai veïnal Calàbria 66 

Notes importants:
- Pots fer-te soci/a de la XCS com a organització de comerç just i consum responsable sense formar part d'un grup de consum (primera opció: 00).
- Quan et fas soci/a d'un grup de consum automàticament et fas soci/a de l'organització Xarxa Consum Solidari. 


Data de sol·licitud: x			 

1) Persona titular del compte-cistella
Nom:	x
Cognoms:	x
DNI, NIE o passaport:	x
Correu-e:	x
Telèfon1: 	x
Telèfon2: 	x
Domicili: 	x
Codi postal: 	x
Població: 	x
Nom de l'entitat bancària:	x
IBAN : 	x


2) Quota de soci/a 
Si us plau deixa la quota que vols aportar i esborra totes les altres opcions.

a) Mínima 		b) Una altra superior
15 euros/semestre	___ euros/semestre
30 euros/any		___ euros/any



3) Totes les persones, adreces electròniques i telèfons del compte-cistella
(Molt important: per afegir els seus noms a les referències del compte-cistella, per poder recollir la comanda, per poder accedir als preus especials i descomptes de soci/a, per rebre les comunicacions i informacions necessàries pels socis i sòcies...).
    Nom i cognoms            __           .    Correu-e                      _            .    Telèfons      ________               .                                                 
1) x	x		x				
2) x	x	x
3) x	x	x
 Si el compte-cistella el formen m és persones afegeix les seves dades a continuació, si us plau. 


Un cop rebuda la butlleta farem els tràmits necessaris i en 10 dies, com a màxim, confirmarem l’alta. 
Moltes gràcies per la col·laboració!
Grups de Consum Xarxa Consum Solidari

