
Busquem, amb humilitat, contribuir a 

il·luminar el món del treball i de la vida, 

amb la mirada que Jesús proposa: 

humanitzant i estimant, 

comprometent-nos amb els pobres i les 

situacions que ens envolten.

Salillum existeix gràcies a la col·laboració 

desinteressada de diverses persones que 

s'ocupen de redactar i corregir textos, 

il·lustrar i fotografiar. Els costos 

corresponen a la impressió i enviament.

SUBSCRIU-TE
A SALILLUM

Rebràs dues 
revistes a l'any

Ajudaràs a 
anunciar Jesús 
en el món del 
treball

Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Població    Codi postal

Telèfon    Mòbil

Correu electrònic

Les dades personals que ens facilites seran incorporades a un fitxer de dades registrat a l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, titularitat d'Acció Catòlica Obrera (ACO) i mantingut sota la seva responsabilitat per a 
enviament d'informació de l'ACO i ús administratiu i estadístic. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-te a l'ACO, C/ Tapioles 10 2n, 08004 Barcelona, o acocatalunya@gmail.com, 
adjuntant fotocòpia del teu DNI o document identificatiu equivalent.

Si no vols rebre informació de l'ACO, marca la següent casella:

SUBSCRIPCIÓ ANUAL (2 NÚMEROS A L'ANY) /SUBSCRIU-TE JA
Per a enviaments de més d'un exemplar o a l'estranger, contacta amb nosaltres

Nom del titular

Adreça del titular

Banc / Caixa   Localitat

Sucursal Carrer i número

Prego se serveixin pagar els rebuts que Acció Catòlica Obrera presenti al meu compte / llibreta

Signatura titular                Data

Codi compte
Reduïda 8€ any                     Real 10€ any                     Suport 15€ any

Envia aquesta sol·licitud a Acció Catòlica Obrera, C/ Tapioles 10 2n, 08004 
Barcelona o escanejant-la per email a acocatalunya@gmail.com

Menys 

d'1€ 
al mes

> 

> 

> 

    Domiciliació bancària

Ingrés via transferència
Si decideixes fer el teu abonament per transferència envia'ns una còpia de 
l'operació.  Compte: Triodos Bank ES 75 1491 0001 2920 0698 4526

Xec nominatiu
Xec nominatiu a nom d’Acció Catòlica Obrera

FORMES DE PAGAMENT (tria una)

ES


