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Suport d’Adhesió Entitats – Actuacions i Projectes Culturals      
 
Nom Actuació: Sardanes a la Fresca al Segrià. Edició 2022         
 
       

Nom de l’entitat sardanista 

 

 

NIF (o NIF entitat de la qual depèn) 

 

 

Adreça 

 

 

CP i municipi 

 

 

Nom del/la President/a 

 

 

Telèfon/s de contacte 

 

 

Correu/s electrònic/s de contacte 

 

 

Nombre aproximat d’assistents a les 

ballades ( mínim 8) 

 

 

Dates d’actuació ( l’horari de les ballades es concretarà amb l’Ajuntament receptor)  

 

Divendres de juliol: 

□ 8 de juliol   

□ 22 de juliol   

□ 29 de juliol  

 

Divendres d’agost: 

□ 5 d’agost  
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Amb la present, l’entitat a la qual represento s’adhereix al cicle Sardanes a la 
Fresca al Segrià, Edició 2022 i estan al corrent del protocol de funcionament adjunt 
que regula l’esmentada actuació cultural, amb el compromís d’actuar tots els dies 
que s’acorden.  
 
Amb la manifesta voluntat que en quedi constància, signa aquest document el/la 
President/a de l’ens que s’intitula. 
 
Signatura del/la President/a      A lloc i data(i segell 
de l’entitat, si es correspon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edició 2022.  Feu arribar aquest full d’adhesió complet, al Registre d’Entrada 
del Consell Comarcal del Segrià o al correu electrònic cultura @segria.cat fins 
el dia 15 de juny de 2022. 

□ 12 d’agost    

□ 19 d’agost    

□ 26 d’agost   

 

Divendres de setembre: 

□ 2 de setembre    

□ 9 de setembre   

□ 16 de setembre    

□ 23 de setembre   

□ 30 de setembre    

 

Una vegada configurat el calendari, us comunicarem la programació definitiva del cicle, a 

través del correu electrònic que ens indiqueu. La programació també es difondrà a través 

del web www.segria.cat i als ajuntaments de la comarca. 
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