
Som una associació creada en 2005 amb l’agricultura 
ecològica com a eina per a millorar la qualitat de vida 
de les persones.
El nostre treball es centra principalment en la creació 
d’horts ecològics que puguen ser aprofitats per 
diferents col·lectius socials.
Estem especialment compromesos amb la defensa 
de l’Horta de València a través de la difusió dels seus 
valors agrícoles, ambientals i culturals.

L’any 2014 suposa un canvi important per a Sembra en 
Saó, doncs traslladem la nostra seu a una alqueria al 
Racó de l’Anell (Horta Nord). Les seues instal·lacions 
ens permetran oferir noves activitats formatives i 
divulgatives a més d’engegar un camp demostratiu per 
a rebre visites i organitzar activitats pràctiques.
Per assolir els objectius d’esta nova etapa necessitem 
finançament, i és per això que encetem esta campanya 
de captació de socis.

Nova seu, nous projectes

Fes-te soci!

www.sembraensao.org



És el tipus bàsic, per a quotes inferiors als 5 € al mes:
• Butlletí informatiu quadrimestral sobre les nostres 

activitats.
• Descomptes en activitats organitzades per nosaltres i en 

publicacions interessants.
• Assistència a les jornades de trobada, amb tallers gratuïts.

Per a quotes superiors als 5 € al mes, oferim també:
• Assessorament on-line en agricultura ecològica.

Si a més de recolzar econòmicament a l’associació et ve de 
gust consumir verdura ecològica, aquesta és la teua opció. 
Per 30 € al mes (25 € si ho fas abans de cap d’any!) podràs:
• Rebre quinzenalment una caixa de verdures variades de 

temporada, conreades amb respecte en el nostre camp.
• Visitar el camp per  realitzar pràctiques i rebre assessorament 

in situ, o simplement per a collir les teues pròpies verdures.

Soci Cuc de terra

Soci Abella

Soci Crisopa    Limitat a 12 socis!

Butlleta d’inscripció

Ordre de domiciliació

Nom i cognoms: 
Adreça:
Població:                                                       C.P.:
Tel.:     NIF: 
E-mail: 

Banc/caixa:

Sucursal:

Domicili:

Compte:

Quota mensual:  5€       10€       20€       30€       Altres:                     

Periodicitat cobrament: Anual       Semestral       Trimestral       Mensual

Data:      Signatura:

Demane que, amb càrrec al compte referenciat, tinga la 
amabilitat d’atendre els rebuts emesos per l’Associació 
Sembra en Saó al meu nom.


