Fons Social Sant Cugat Valldoreix
Club Muntanyenc de Sant Cugat
C/ Sant Bartomeu 11
08172-Sant Cugat del Valles
Sant Cugat del Vallès, 8 de novembre de 2021
Benvolguts Srs:
L’Equip de Voluntaris del Fons Social Sant Cugat- Valldoreix els agraeix el donatiu que, amb
motiu de la 62 marxa infantil, ens ha fet el CMSC. Els 1.500 € concedits expressen l‘estima i
reconeixement que el CMSC té pel nostre projecte.
El nostre agraïment també inclou el de totes i cadascuna de les persones que han rebut o
podran rebre, en un futur, l’ajut del Fons Social, en forma d’un préstec sense interès que els
ajuda a sortir de la seva situació precària i, per tant, poder aconseguir la necessària estabilitat
econòmica que els permet la integració al nostre poble i a la nostra societat. Degut a la seva
precària situació econòmica, el retorn del préstec els representa un gran esforç, però fan mans
i mànigues per retornar la quantitat rebuda , permetent així que es mantingui aquesta “roda de
solidaritat” que és el nostre Fons. Elles són la raó de la nostra existència i dels nostres treball i
esforç. Gràcies de part de tots elles.
Sense el suport del CMSC i el de tots els nostres altres socis i donants, el nostre projecte no
podria mantenir-se i, molt menys créixer. En els moments actuals en que la crisi econòmica
post Covid-19 ha afectat de ple als nostres beneficiaris el vostre ajuts ens és fonamental.
Moltes gràcies per la vostra generositat.
Salutacions cordials
L’Equip de Voluntaris del Fons Social Sant Cugat-Valldoreix

Als efectes del qui disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, et fem saber que les
teves dades personals facilitades en el teu donatiu estan incorporades al fitxer de benefactors creat sota la responsabilitat d´Acció Solidària
contra l´Atur. Aquestes dades les facilites voluntàriament per poder ser col·laborador d´aquesta fundació. Tens dret a accedir a la informació
que fa referència a la teva persona, recopilada en l´esmentat fitxer, rectificar-la si és errònia o cace-lar-la. Riera de Sant Miquel, 1bis, 3er 2ª 08006 Barcelona

SIGUEU SOLIDARIS
…..ELLS SON RESPONSABLES

