És fa públic per a general coneixement que per decret de presidència núm. 375/2022, s’ha
resolt el següent:
Primer. Aprovar el protocol regulador de l’actuació, 17a VOLTA COMARCAL DE
SARDANES “SARDANES A LA FRESCA AL SEGRIÀ” ADREÇAT A LES ENTITATS I ALS
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ. Edició 2022, que es transcriu a
continuació:
ÀMBIT
Dansa Popular i Tradicional Catalana: Sardana
PERÍDOE DE REALITZACIÓ
Dates d’actuació: caps de setmana de juliol, agost i setembre (a concretar).
Horaris a concretar amb el Consell Comarcal del Segrià.
MUNICIPIS RECEPTORS
Podran rebre l’actuació fins a 8 municipis de la comarca, d’acord al següent procés de
selecció:
Els Ajuntaments que vulguin acollir-se al cicle, han de presentar la sol·licitud d’adhesió
d’acord amb el model que es facilitarà per aquest fi, emprant el tràmit “Instància General”
d’Eacat.
Per a la determinació dels ajuntaments receptors es procedirà respectant l’ordre d’entrada,
tot i que es donarà prioritat als Ajuntaments que no van acollir la ballada l’any passat.
Termini màxim d’entrada al registre de les sol·licituds: 15 de juny del 2022
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
El Consell Comarcal del Segrià assumeix les següents responsabilitats:
- Configuració del calendari d’actuacions.
- Contacte amb les agrupacions sardanistes.
- Contractació de les cobles.
- Difusió i comunicació.
Els Ajuntaments receptors es responsabilitzaran de les següents funcions:
- Assumiran l’organització de l’acte al seu municipi, segons les directrius del Consell
Comarcal del Segrià.
- S’adaptarà el cicle a les mesures sanitàries en cas que sigui necessari.
- En cas de pluja, l’acte es desenvoluparà en un espai interior.
- Oferiran un refrigeri als/les sardanistes i a la cobla en acabar l’acte (nombre de
persones a concretar conjuntament amb l’organització).
- Proveiran d’aigua a tots/es els/les balladors/es i als membres de la cobla.
- Prendran nota de l’assistència de les entitats i facilitaran aquesta informació al Consell
Comarcal del Segrià.
- Faran difusió de l’acte entre la població del seu municipi.
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Assumpte: Protocol i convocatòria Sardanes a la Fresca, edició 2022

Les entitats sardanistes es responsabilitzaran de les següents funcions:
- Assistir un mínim de 8 persones a cada ballada.
- Cada actuació es remunera a les entitats sardanistes amb 50 euros, assumint així
l’assistència a totes les ballades.
- Proporcionar la factura al Consell Comarcal del Segrià en un termini màxim d’un mes, a
partir de la última actuació.
L’adhesió al cicle implica acomplir amb aquest protocol.
Segon. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments de la comarca atorgant-los termini per
a que procedeixin, si escau, a la seva adhesió.
Tercer. Publicar el protocol aprovat al Tauler electrònic comarcal i donar compte d’aquesta
resolució al ple del Consell Comarcal en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu
coneixement.
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