Remitir este formulario a:
Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas
Avenida de Lugo, 219, 1º		
15703 - Compostela - Galiza
Teléfono 981 570 265		

info@bautistaalvarez.org
www.bautistaalvarez.org
www.terraetempo.com

Obxectivos da Fundación

Colabora connosco!
Subscribíndote á revista Terra e Tempo ou sendo
Socia protectora / Socio protector
A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas constuíuse en
xullo de 2004 promovida pola Unión do Povo Galego como entidade sen ánimo de lucro. O Código de Identificación Fiscal é o número
G-15947450. Está clasificada de interese cultural por orde da Consellaría
de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública do 29
de setembro de 2004 (DOG n.o 203, do 19 de outubro) e declarada de
interese galego por orde da Consellaría de Cultura, Comunicación Social
e Turismo do 23 de novembro de 2004 (DOG n.o 244, do 17 de decembro), figurando inscrita co número 2004/20.

Subscrición á revista
Terra e Tempo
Desexo subscribirme por 2 números ao
ano, un cada semestre, ao prezo total de
15 euros para a Península, dende o n.o .........
(incluído). A subscrición inclúe un desconto
do 25% sobre o prezo de venda.

Socia protectora /
Socio protector
Desexo apoiar, recibindo no ano os
dous volumes semestrais da revista
«Terra e Tempo» así como unha publicación (audiovisual ou libro) editada pola
Fundación, coa cantidade de:

   50 euros/ano		

100 euros/ano

   200 euros/ano

...... euros/ano

1. Promover a recuperación de toda aquela documentación que constitúa elemento de identidade do movemento nacionalista galego.
2. Ser centro de documentación, consulta e estudo sobre
as actividades das organizacións nacionalistas.
3. Difundir entre os galegos e galegas os estudos sobre a
realidade da nación galega e a súa sociedade que contribúan a un mellor coñecemento da realidade da Galiza
e do mundo.
4. Convocar cursos, xornadas e debates sobre temas relativos ao nacionalismo e ao marxismo.
5. Conservar e xestionar o Arquivo Histórico da Unión do
Povo Galego.

Actividades da Fundación
1. Edición de revistas, primordialmente da cabeceira histórica «Terra e Tempo» editada desde 1965.
2. Edición de libros ou outras publicacións.
3. Organización dun Arquivo do Nacionalismo Galego da
segunda metade do século XX.
4. Promoción e organización de estudos, premios, exposicións e actividades públicas co fin de difundir os obxectivos fundacionais.

Forma de pagamento: Domiciliación bancaria.
Sr./Sra. Director/a do Banco ou Caixa:
Prégolle que tome nota, até novo aviso, de adebedar na miña conta
(Código Internacional de Conta Bancaria / IBAN, de 24 caracteres)

os recibos que ao meu nome serán presentados para cobro pola Fundación
Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas.
Nome do / da titular .....................................................................................................
N.I.F.* .................................. Data ....... / .............. / .......
* Imprescindíbel completar este campo para poderes ter dereito ás
desgravacións fiscais das túas aportacións como Socia protectora /
Socio protector da declaración do IRPF segundo a lexislación vixente.

Sinatura autorizada

Datos persoais:
Nome e apelidos ...........................................................................................................
Enderezo .......................................................................................................................
Parroquia ................................... Concello ...................................... C.P. ................
Teléfono fixo .................................................. Móbil ..................................................
Correo electrónico .........................................................................................................
Data de nacemento .......................... Profesión .........................................................
Os datos persoais que vostede nos facilita serán incluídos nun ficheiro automatizado da Fundación Bautista Álvarez de
Estudos Nacionalistas, para xestionar a relación comercial. Vostede ten os dereitos de acceso, cancelación, rectificación
ou oposición, que poderá exercitar mediante carta dixirida a esta Fundación na Avenida de Lugo, 219, 1º, 15703
Compostela (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro).

