
 

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS 
EN LLENGUA VALENCIANA 

 

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) és 

una associació valenciana sense ànim de lucre, que té com 
a finalitat última la reivindicació permanent de la lliteratura en 
llengua valenciana com a mig social bàsic per a l’integració de la 
població valenciana en sa cultura autòctona. Per ad això, organisa 
i realisa, de forma directa o concertada, programes de promoció de 
la lliteratura en idioma valencià. 

 

BOLLETÍ D’INSCRIPCIÓ DE SOCI COLABORADOR 
 

En la firma del present bolletí se passa a ser colaborador de l’Associació d’Escritors en Llengua 
Valenciana, recolzant-la en tots els actes promoguts per l’Associació. 
 
Nom i llinages: 
 
Domicili: 
 
Població:     C.P  Teléfon 
 
E-mail 
 

L’aportació de la quota mínima anual de 50 euros dona dret a rebre gratuïtament un eixemplar 
de cada un dels llibres que publique l’Associació, així com a participar en tots els actes culturals 
que promoga. 
  En Valéncia, a _______de_________________de_____________ 
 

 Firma 
 
 

DOMICILIACIÓ DEL REBUT 
 
Nom i llinages: 
 
Domicili: 
 
Població:     C.P.:  Teléfon: 
 
Conte corrent o llibreta núm.:      Import:  
 
Sr. Director del Banc / Caixa:     Agència núm.:   
 
Domicili:     C.P.:  Població: 
 

Pregue que atenga els rebuts que contra el meu conte pose a la cobrança l’Associació 
d’Escritors en Llengua Valenciana, fins a nova orde. 
 

 Firma 
 
 
 

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de decembre entorn de la Protecció de Senyes de Caràcter Personal, vos informem que les senyes personals 
incloses en este full de solicitut d’alta passaran a formar part d’un ficher propietat de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana sense més finalitat que ser 
tractades per al compliment dels objectius i servicis prestats per la pròpia Associació. En cap de moment estes senyes podran ser cedides a terceres persons 
sense el vostre consentiment i, aixina i tot, podreu eixercir el dret d’accés, rectificació, cancelació i oposició que preveu la Llei, dirigint-vos a la sèu de 
l’Associació.  




