
Benvolguts veïns i veïnes de Torres de Segre la JAEC informa que fins al dia 21 d’octubre

tots/es aquells/es que vulgueu fer-vos socis/es de l’entitat ho podreu fer lliurant la butlleta

que us adjuntem, juntament amb el comprovant de pagament. El pagament només es

podrà fer per transferència bancària, al número de compte ES61 2100 0208 1101 0039

9642.

En la mesura del possible agrairíem que enviéssiu la butlleta d’inscripció i el comprovant al correu de l’entitat

(jaectorresdesegre@gmail.com), però sinó podeu entregar-ho el mateix dia de l’Assemblea General Ordinària o el

dijous 21 d’octubre de les 22:00h a les 23:00h al pis de l’associació.

Seguint com l’any passat, aquest nou curs 2021-2022, la junta del JAEC ha decidit que totes aquelles persones

que ja eren socis/es tinguin una reducció de la quota d’aquest any a la meitat, ja que a causa de la situació

excepcional viscuda aquest curs passat amb la Covid-19 no s’han pogut fer gran part de les activitats

programades per tot l’any.

QUOTES 2021-2022 (per a socis/es 2020-2021) QUOTES 2021-2022 (per a nous socis/es)
Quota individual 10€ Quota individual 20€
Quota infantil
(fins a 14 anys, inclosos)

5€ Quota infantil
(fins a 14 anys, inclosos)

10€

Quota familiar - 3 membres 25€
- 4 membres 30€
- 5 membres 35€

Quota familiar - 3 membres 50€
- 4 membres 60€
- 5 membres 70€

Per una altra banda, us comuniquem també que el proper dimarts 19 d’octubre a les 22:00h a la Sala d’Actes de

la Plaça Catalunya, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària, en la qual hi pot assistir tothom que vulgui. Es

presentarà la junta i exposarem tot el que realitzarem durant aquest nou curs. A més, podreu aportar idees o

propostes per tenir en compte.

Finalment, per acabar, us volem fer arribar el calendari d’activitats que l’associació té prevista fer per al curs

2021-2022.

NOVEMBRE: Festa dels socis/es

FEBRER: TORRES LAN PARTY

MARÇ: CARNAVAL

ABRIL: FESTA DE LES PRE-CASSOLES

JULIOL: FESTORRES

Sense més dilacions us volem agrair a tots aquells que durant aquests anys heu dipositat la vostra confiança en

aquest grup de joves que ha volgut fer, de la millor manera, més gran el nostre poble. I us volem animar a que

continueu col·laborant amb l’entitat i la futura nova junta.

Moltes gràcies, visca el JAEC i visca Torres de Segre!

mailto:jaectorresdesegre@gmail.com


BUTLLETA INSCRIPCIÓ SOCIS JAEC 2021-2022

NOM I COGNOM DNI TALLA TIPUS DE
SOCI*

*Tipus de soci: Adult, Infantil, Familiar.

TELÈFON DE CONTACTE: ______________________________________________

QUANTITAT A PAGAR: _____________________________________

IMPORTANT ADJUNTAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT


