
 

Amb la present, l’Ajuntament el qual represento s’adhereix a l’actuació comarcal: “Escenaris Singulars” , del Consell 
Comarcal del Segrià, estant al corrent del protocol de funcionament que regula l’esmentada actuació cultural. 
Feu arribar aquest full d’adhesió complert, al Consell Comarcal del Segrià per instància genèrica (Eacat) fins el dia 
29 de juny de 2022. 

 
 

 

 

FULL DE SOL·LICITUD PER ALS  “ESCENARIS SINGULARS” 2022 

 

L’Ajuntament de/d’ ________________________________________________ 

sol·licita adherir-se al cicle Escenaris Singulars, projecte que fusiona els 

espais  patrimonials del Segrià, dotats de simbolisme arquitectònic, història i 

identitat,  amb  iniciatives al voltant de les arts escèniques, mitjançant accions 

culturals que posin en valor els bens d’interès cultural del nostre territori amb 

artistes vinculats a les arts vives i alhora dona valor al patrimoni gastronòmic 

local i del territori.  

 
ESPAI PATRIMONIAL PROPOSAT PER A L’ACCIÓ (ha d’estar declarat  
BCIL o BCIN) 
 
Nom.................................................................................... 

Ubicació.............................................................................. 

 

Nom.................................................................................... 

Ubicació.............................................................................. 

 

RECURSOS TÈCNICS QUE OFEREIX L’AJUNTAMENT  

(Marqueu amb un X el que l’ajuntament pot aportar ) 

Escenari    

Equip de so   

Equip de Llums  

tècnic  

 

ACTIVITAT QUE OFEREIX L’AJUNTAMENT  

Tast de producte local o del territori..................................................................... 

 

 



 

Amb la present, l’Ajuntament el qual represento s’adhereix a l’actuació comarcal: “Escenaris Singulars” , del Consell 
Comarcal del Segrià, estant al corrent del protocol de funcionament que regula l’esmentada actuació cultural. 
Feu arribar aquest full d’adhesió complert, al Consell Comarcal del Segrià per instància genèrica (Eacat) fins el dia 
29 de juny de 2022. 

 
 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA QUE OFEREIX L’AJUNTAMENT  

(Marqueu l’opció que ofereix l’Ajuntament, opcional) 

Fulletons promocionals del bé patrimonial   

Visita guiada al bé patrimonial    

Altres: 

 

 

 

DATES PROGRAMADES 

Marcar totes les opcions de preferència ( dissabtes i diumenges de juliol, agost 
i setembre) 

La data assignada es decidirà conjuntament amb l’organització.  

 

Caps de setmana de 
juliol 

□ 23 de juliol 

□ 24 de juliol  

□ 30 de juliol  

□ 31 de juliol 

 

Caps de setmana 
d’agost  

□ 6 d’agost 

□ 7 d’agost 

□ 13 d’agost 

□ 14 d’agost 

□ 20 d’agost 

Caps de setmana de 
setembre 
□ 3 de setembre    

□ 4 de setembre   

□ 10 de setembre    

                                              □ 21 d’agost  

                                              □ 27 d’agost  

                                              □ 28 d’agost  

 

 

 

Signatura de l’Alcalde/Alcaldessa o Regidor/a  

 

             


