Trimestral

Anual

C.C.C...........................................................................

Mensual

Domicili de pagament de ............euros

Gir Postal a favor de l’Associació Solidària del
Lledó “La Taulada” Pss. dels Caputxins, 24 - 43800
Valls

Transferència bancària a:
2100/0021/57/0106195794

Xec bancari adjunt a “Associació Solidària del
Lledó “La Taulada”

ENVIAMENT

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Nota: Les aportacions dedueixen un 25% de la quota íntegra del IRPF.

Amb una perioditat:

Amb una aportació de …………………..euros

Localitat………………………….Província………………………

Domicili………………………….nº…...Pis……….C.P..………...

Sr/Sra……………………………….NIF………………………….

VULL SER SOCI DE “LA TAULADA”

Associació
Solidària del
Lledó
“La Taulada”

No et quedis fora...

SEU SOCIAL
Passeig del Caputxins, 24
43800 VALLS (Tarragona)

Tel. 977 622 226

MENJADOR SOCIAL
Cr. Creu de Cames, 31
Ctra.de Montblanc
43800 VALLS

lataulada@gmail.com

Per això neix el MENJADOR SOCIAL
Tot això gracies al conjunt de vo-

Quina és la nostra finalitat?

Ens proposem atendre amb dignitat i
amb acolliment, sense cap tipus de contraprestació a les persones en situació
d’indigència, a les sense sostre i a les

Després d’un llarg seguit de tràmits, arri-

luntaris que dia rere dia ofereixen

ba el dia més esperat per a molts, un dia

la seva entrega i calor humà a to-

gran, el 14 de desembre de 2013, s'i-

tes les persones que arriben al

naugura el Menjador Social

nostre menjador sense cap tipus

“LA TAULADA”

de distinció, i es sentin còmodes,
com a casa.

Les instal·lacions eren plenes de voluntaris i de diverses representacions vallenques. Previ a l’acta, es va formalitzar,

Gràcies també a totes les Institu-

que per la seva precarietat econòmica,

amb la signatura del Conveni amb Creu

cions, empreses, petits comerços

temporal o crònica, estan mancades de

Roja de la cessió gratuïta del local per

i particulars que amb els seus do-

les coses indispensables per a viure.

dur a terme el Servei.

natius fan possible que aquest

Resoldre situacions de necessitat que

Servei a la nostra ciutat millori ca-

afectin a persones o famílies a causa de

da dia.

circumstàncies socials, familiars, laborals, de salut, o qualsevol altra contingència, que les impedeixin de fer front a
les despeses derivades d’una alimentació bàsica i imprescindible per viure dignament.

A “LA TAULADA”, no es solament posar
un plat calent a taula, el nostre objectiu
va més enllà, volem compartir tot el que
tenim, volem escoltar a tots aquells/es
que estan sols/es, volem fer-los sentir
que tenen una família, que no estan sols,
que poden comptar amb tots nosaltres.

