
 

 

 

 

Benvolguts, 

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes, és una entitat sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica, a l’empara del que estableixen els cànons: 298, 299 i 321-326 del vigent Codi de Dret 
Canònic. 
Es regeix per estatuts i pels acords de l’Assemblea general. Les seves finalitats són: 

- Organitzar pelegrinatges al Santuari de Lourdes, prendre cura de l’atenció humana i 
espiritual dels pelegrins, especialment dels mancats de salut, com també l’ajuda material 
dels mancats de mitjans econòmics. 

- Promoure durant l’any actes, sortides i reunions, procurant de mantenir en totes elles  un 
ambient d’amistat i germanor entre tots els seus membres. 

- Formar els seus membres, procurant de capacitar-los humanament i tècnicament, d’acord 
amb l’acció pastoral: “dels malalts i amb els malalts, a favor dels malalts”. 

 
Per poder dur a terme aquestes finalitats, ens cal col·laboració tant a nivell personal com material. 
Aquestes col·laboracions materials tenen una desgravació fiscal IRPF, donat que la Llei 49/2002, 
coneguda com a Llei de Mecenatge, suposa una reforma important en el règim de les 
desgravacions fiscals per donatius entregats, tant per persones físiques com per persones 
jurídiques.  
 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al despatx de l’Hospitalitat, 
Ronda Camprodon, 2 – edifici seminari – de Vic. Tel. 93 886 93 40, e-mail: 
hospitalitatlurdesvic@seminarivic.cat. 

 
 

 
     COL·LABORACIÓ ECONÓMICA A L’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. 

 

     NOM:_________________________________________NIF:__________________ 

     ADREÇA:_______________________________________ 

     POBLACIÓ:_____________________________________, CODI POSTAL:__________ 

     TELÈFON:__________________________E-MAIL_____________________________ 

 

 VULL  AUGMENTAR  LA MEVA QUOTA  ANUAL, A:______________€ ANY. 

 VULL  FORMAR  PART DE L’HOSPITALITAT, AMB UNA QUOTA DE:_________€* 
*(Import mínim: 15€) 

 
EL MEU NÚM. DE COMPTE BANCARI: 

ES      

 

Signat, 

 

 

 

Nota.- Podeu portar aquesta butlleta a l’Hospitalitat de la Mare Déu de Lurdes, Ronda 

Camprodon, 2 –edifici seminari- 08500 Vic, tel .93 886 93 40, o trametre-la al correu: 

hospitalitatlurdesvic@seminarivic.cat 

 

HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU 

DE LOURDES – Osona i Ripollès 
Comarca d’Osona 
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