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A L’ESCOLA CATALANA 
NO SE LI ACABEN LES IDEES.
PERÒ SÍ ELS RECURSOS.
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Des de fa 35 anys els Premis Baldiri 
Reixac utilitzen el micromecenatge per 
dotar de recursos econòmics els millors 
projectes pedagògics orientats a la millora 
qualitativa de la nostra escola. Fins ara han 
estat més de 3.000 centres, alumnes i 
mestres els qui s’han beneficiat dels 
Premis. A la Fundació Lluís Carulla estem 
convençuts que cada projecte impulsat 
pels Baldiri és fonamental per al futur de 
Catalunya. I no volem deixar que la situació 
econòmica es faci notar en aquest àmbit.

L’escola catalana viu un moment decisiu 
en el conjunt de l’àrea lingüística per la 
limitació dels recursos que s’hi destinen 
i pels intents de reduir la presència del 
català a l’escola. És per això que avui, més 
que mai, necessitem el suport de tothom. 

Cada aportació compta. Per petita que 
sigui. Perquè, com deia un vell savi, «no hi 
ha error més gran que el de qui no va fer 
res perquè només podia fer una mica». 
Col·labora.
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BALDIRI REIXAC
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COL·LABORA. AJUDA'NS A GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS PREMIS 
BALDIRI REIXAC FENT LA TEVA APORTACIÓ I ESTIMULEM ENTRE TOTS 
L’ESCOLA CATALANA DE QUALITAT.

Premis Baldiri Reixac
T. 932005347 | F. 932005633
Aribau, 185. 08021 Barcelona 

COL·LABORA:

93 200 53 47

I, com a «Ànima dels Baldiri», apareixeràs als agraïments de la
pàgina web i rebràs el llibre-Nadala 2013 de la Fundació Lluís Carulla,
una magnífica publicació enguany dedicada al món casteller.

Podràs obtenir altres obsequis en funció de la teva aportació:
descobreix quin serà el teu a impulsemelsbaldiri.cat o trucant-nos
al 93 200 53 47.   

Foto: Nadala 2013

http://www.fundaciolluiscarulla.cat/cat/publicac_nadala_presenta.cfm
www.impulsemelsbaldiri.cat


A. Si feu un ingrés, el podeu fer als comptes oberts a nom de Premis Baldiri Reixac:

info@fundaciolluiscarulla.cat
www.fundaciolluiscarulla.cat

FER EFECTIVA LA TEVA APORTACIÓ ÉS MOLT SENZILL:
POTS FER-HO AL WEB WWW.IMPULSEMELSBALDIRI.CAT, REALITZAR UN INGRÉS 
ALS COMPTES QUE DETALLEM O BÉ OMPLIR LES DADES DEL FORMULARI 
SEGÜENT I ENVIAR-LO A INFO@FUNDACIOLLUISCARULLA.CAT

Premis Baldiri Reixac
T. 932005347 | F. 932005633
Aribau, 185. 08021 Barcelona 

Un tant per cent del donatiu és deduïble de l’impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (Llei 49/02 de 23 de desembre). És per això que et
demanem el NIF.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, les teves dades seran incorporades al �txer de la nostra base 
de dades, de la qual és responsable la Fundació Lluís Carulla. Podràs 
exercir els drets d’accés, recti�cació, cancel·lació i oposició mitjançant 
un escrit adreçat a  info@fundaciolluiscarulla.cat.

B. Si preferiu que us fem el cobrament directament al vostre compte, indiqueu-nos la vostra aportació i els vint dígits 
de la numeració.

Nom Cognoms

Adreça Població

C.P.Ciutat

E-mail

DNI/NIF

Telèfon

Cobreu l'import de euros al meu compte:

Voleu fer la mateixa aportació cada any?

IMPORTANT: Un cop emplenades les dades, 
guardeu aquest pdf en el vostre ordinador
i envieu-lo a info@fundaciolluiscarulla.cat
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Sí No

COL·LABORA:

93 200 53 47

Catalunya Caixa
2013-0076-13-0200402446

Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5688-42-0200484230

No vull aparèixer com a «Ànima dels Baldiri» als agraïments del web

www.impulsemelsbaldiri.cat
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