Per tal de conèixer millor cadascun dels nostres associats i poder començar a preparar per
sectors un pla estratègic que pugui donar a conèixer els diferents professionals que
componen AUTÓNOMOS Egarenses / AUTÒNOMS Egarencs, necessitem ens feu arribar
aquesta informació via correu electrònic a autonomosegarenses @ gmail .com
Nom o Raó social:
Direcció:
Telèfon o Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Lloc Web o direcció xarxa social:
Nom de l´associat:
Descripció en dues frases dels vostres negocis, punts forts, capacitat, producte, etc ...

A través de la subscripció d'aquest document, el seu consentiment exprés, perquè les seves dades personals
facilitades voluntàriament puguin ser tractats, per ASSOCIACIÓ AUTONOMS EGARENCS, com a responsable de
l'tractament, amb la finalitat de gestionar les seves dades com associat i poder mantenir una comunicació entre
tots dos , també se l'informa que les seves dades podran ser cedides a entitats bancàries, per gestionar la quota de
soci i també publicitats davant tercers, amb la finalitat d'oferir els seus serveis i ofertes.
Aquestes dades seran conservades mentre duri la relació com a associat, però, tenint en compte els terminis
legalment establerts.
Si, ACCEPTA expressament, permetre el tractament de les seves dades d'acord amb la finalitat
indicada, de cessió, marqui aquesta casella amb una X. (És important)
Si, ACCEPTA expressament, publicitar les seves dades. (És important)
De la mateixa manera declara haver estat informat sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació o
supressió de les seves dades, dirigint-se a autonomosegarenses@gmail.com, així mateix per obtenir informació
addicional al respecte, pot sol·licitar-la al mateix correu.
AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Jo, D .____________________________________________________, amb D.N.I. _________________________
i domicili situat en _____________________________________________________________________________
C. Postal ________________ Població: ___________________________________________________________
Desitjo domiciliar el pagament de la meva quota mensual, com a membre de l'ASSOCIACIO AUTONOMS
EGARENCS, amb NIF G01613538. i per això AUTORITZO a aquesta associació a presentar el corresponent rebut
de 2 € (MENSUALS) a l'entitat bancària que s'assenyala a continuació:
FORMA DE PAGAMENT

SEMESTRAL

ANUAL

BANC O CAIXA: _________________________________________________________________________
LLIBRETA/ COMPTE CORRENT:

A Terrassa, a __________ de __________________________ de 20____
SIGNAT

Ha nascut a Terrassa, l'associació Autònoms Egarencs (A/E) i ho fa per defensar el treballador autònom avui,
demà i al futur. Neix per quedar-se, farta de tant malbaratament dels nostres impostos, farts, els autònoms, de tenir
governants i administracions que no saben gestionar els nostres diners. Mentrestant paguem impost després
impost, que posen en risc els nostres somnis, els nostres negocis i el futur dels nostres fills.
Hem nascut a Terrassa, perquè ens respectin i ocupar el lloc que mereixem: un pilar bàsic, punter i fonamental
dintre del teixit social i econòmic de la nostra ciutat.
Han de deixar els nostres polítics de veuren’s, als treballadors autònoms i pymes, una vaca a la cual munyir com i
quan vulguin,sense rebre a canvi res més que impostos, menyspreus i l’oblit. Aquest oblit que sempre arriba
després de les eleccions.
És per això que has d’unir-te a la nostra associació. Som a Terrassa 13.000 autònoms i hem de constituir entre tots
una força imparable que ens permeti estar en tots els òrgans on es decideixi el dia a dia de la ciutat. A dia d’avui i
des de fa quranta anys això no ha passat. Hi ha dos camins: la resignació o PLANTAR CARA. Nosaltres hem dit
prou, ja no posarem l’altra galta. Toca ja en el 2020 crear una cosa extraordinària.Una cosa que ningú en tot el
territori nacional ha creat. Ha nascut la primera associació forta, potent i no domesticada.
Per això et demanem que t’incorporis a nosaltres, a Autònoms Egarencs (A/E), que no caiguis en la resignació, que
es poden fer moltíssimes coses per millorar el nostre somni, Que no va ser altre que guayar-nos la vida
honradament amb el nostre treball, nostre negoci i la nostra suor. Una suor de que viuen altres de manera poc
decorosa.
Ja n’hi ha prou de que senyors, que no saben el que és aixecar una persiana a les sis, les sety a les vuit o les nou
del matí, ens diguin el com i el quan. Ja n’hi ha prou d’ideologies que ens confonen, ens separen o ens
enfronten.El treballador autònom no té color, ni vermell, ni blau, ni verd ni groc. Només té el color del cansament i
el tedi d’haver d’aguantar a una clase política que viuen com a reis i ens diuen :” paga, paga i paga”. Només ens
volen per pagar. Per prometre i oblidar. Som senyors i senyores els grans oblidats de sempre.
I nosaltres volem pagar. No volem privilegis. Tampoc situar-nos per sobre de ningú. Però el que no farem és pagar
els seus capritxos, els seus luxes i la seva mala gestió.

UNEIX-TE A AUTÒNOMS EGARENCS.
¡NI DRETES NI ESQUERRES…… AUTÒNOMS!

