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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

 

XVII CICLE DE CANT CORAL, SEGRIÀ CORALS, ADREÇAT A LES ENTITATS CORALS I ALS 

AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ, ANY 2023. 

 

1.OBJECTE  

 

L’objectiu d’aquest protocol és establir les normes específiques per a l’adhesió a l’actuació “Segrià 

Corals”, cicle de cant coral comarcal que promou l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià a 

les entitats corals participants i als ajuntaments de la comarca del Segrià.  

Segrià Corals és el nom sota el qual s’identifica aquesta actuació, que té com a objectiu donar suport 

a les entitats corals de la comarca i fomentar el cant coral als municipis del Segrià, a través d’una 

programació de concerts de cant coral de periodicitat anual als municipis de la comarca adherits.   

 

2.DESTINATARIS  

 

Poden ser destinataris d’aquesta actuació les entitats corals prèviament seleccionades pel Consell 

Comarcal del Segrià i tots els ajuntaments de la comarca del Segrià. Les associacions corals censades a 

la ciutat de Lleida, per la pròpia singularitat de la mateixa capital en relació a la forta activitat 

cultural que s’hi desenvolupa, queden excloses de participar al cicle. De forma puntual, però, podrà 

donar-se cabuda a aquestes entitats. En tot cas, el Consell Comarcal del Segrià es reserva aquest dret 

de participació.  

  

 

3. PERÍODE DE REALITZACIÓ DELS CONCERTS 

3.1 Les dates provisionals que s’estableixen per als concerts de l’any 2023 són les següents: 

Abril: 16 

Maig: 7,14,21 

Juny: 4,11,18 

Setembre: 17,24 

Octubre: 8,15,22,29 

Novembre: 5,12 

 

3.2. Per a l’edició de 2023, s’estableix en 3 el nombre de corals que actuaran a cada municipi. 
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3.3 En la dissetena edició, corresponent a l’any 2023, el cicle Segrià Corals vol sumar-se a l’any 

Internacional del diàleg com a garantia de pau, una temàtica que inspirarà el cant comú que 

compartiran les corals participants al final de cada concert. 

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADHESIÓ. DOCUMENTACIÓ I TERMINIS 

  

4.1 Ajuntaments.  

La sol·licitud d’adhesió al cicle “Segrià Corals” es realitzarà mitjançant el suport de sol·licitud 

corresponent. Han de presentar la sol·licitud d’adhesió d’acord amb el model que es facilitarà per 

aquest fi, emprant el tràmit “Instància Genèrica” d’Eacat.  

 
Per determinar els 10 ajuntaments receptors del cicle es respectarà l’ordre d’entrada al registre de 

les sol·licituds, tanmateix, tindran preferència els municipis que no hagin acollit a l’actuació en 

l’edició 2022.  

 

  

4.2 Per a l’edició del 2023, la data límit per a la presentació de sol·licituds per a ajuntaments i per a 

entitats corals es fixa el 15 de març de 2022. Totes aquelles poblacions on la sol·licitud entri fora de 

termini, quedarà denegada, llevat que s’hagi d’acceptar per tal de completar el nombre d’actuacions 

establert.  

 

5. FINANÇAMENT I PRESSUPOST  

 

5.1 S’establirà un catxet únic per a cada coral i actuació. Per aquesta edició, s’estableix un catxet 

de 300 euros per a cada coral. 

  

5.2 Cada coral adherida efectuarà com a mínim d’un concert i un màxim de dos concerts. (En el cas 

que per necessitats organitzatives es requereixi, es pot establir més de dos concerts, de manera 

puntual.) 

  

5.3 Cada actuació serà finançada, a parts iguals, pel Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments 

adherits a la proposta. Els ajuntaments que participin al cicle assumiran el total del catxet d’una 

coral (300 euros) i la meitat del catxet de la coral que correspongui (150 euros) mentre que el 

Consell Comarcal del Segrià assumirà el total del catxet de la tercera coral participant (300 

euros), juntament amb l’altra meitat del catxet que correspongui. (150 euros) 
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5.4 El Consell Comarcal elaborarà la relació de facturació que es proporcionarà, prèviament, a 

l’ajuntament que aculli l’actuació. 

 
 

6. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

6.1 Un cop acceptada la sol·licitud, s’elaborarà una primera programació, d’acord amb les sol·licituds 

que es comunicarà als interessats, fins a la realització i comunicació definitiva del calendari definitiu 

del Segrià Corals.  

El Consell Comarcal del Segrià assumeix les següents responsabilitats: 

a) Configuració del calendari d’actuacions  

b) Contacte amb les entitats corals 

c) Configuració de la relació de pagaments 

d) Difusió i comunicació 

Els ajuntaments receptors es responsabilitzen de les següents funcions: 

 

a) Es comprometen a desenvolupar el concert en el dia i l’hora que s’estableix prèviament amb 

el Consell Comarcal del Segrià. A fi de no modificar el calendari de concerts, només es 

permetrà anul·lar i/o ajornar el concert programat, si és per un motiu de força major. 

b) Els ajuntaments assumiran l’organització de l’acte al seu municipi, segons les directrius del 

Consell Comarcal del Segrià. 

c) Proveiran d’aigua als cantaires. 

d) També han de responsabilitzar-se de portar a terme els acords que s’hagin pogut establir amb 

l’organització de l’acte. 

 

Les entitats corals hauran de: 

 

a) Les corals adherides es comprometen a actuar a la data, al lloc i a l’hora que es convingui 

amb l’organització del Consell Comarcal del Segrià i d’acord a les directrius que s’hagin 

establert. 

b) Es comprometen, també, a facilitar el repertori per a cada actuació dins els terminis que fixi 

l’organització. 
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c) Presentar les factures corresponents amb la documentació que convingui a l’organització, en 

els terminis que es fixin.  

 

 

7. PUBLICITAT ESPECÍFICA DE LES ACTUACIONS  

 

7.1 El Consell Comarcal del Segrià assumeix el disseny, la impressió, la difusió i la promoció de 

l’activitat. 

  

7.2 Els ajuntaments i les entitats corals, per la seva banda, assumeixen la difusió pel mateix municipi i 

poden utilitzar publicitat específica del “Segrià Corals”, sempre que hi facin constar el distintiu del 

Consell Comarcal del Segrià. 

 

 

8. ALTRES 

 

L’acceptació d’aquest funcionament és condició indispensable per participar al cicle “Segrià Corals”, 

organitzat pel Consell Comarcal del Segrià. 

 

L’organització és qui resoldrà qualsevol dubte que pugui sorgir i qui decidirà davant dels imprevistos o 

de les modificacions que s’originin i es reservarà aquest dret en benefici de l’actuació “Segrià Corals”. 
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