
BUTLLETA INSCRIPCIÓ SOCIS JAEC 2022-2023 

Benvolguts veïns i veïnes de Torres de Segre comença un nou curs i, per això, posem a disposició les inscripcions 

de la JAEC. Fins al dia 16 d’octubre tots/es aquells/es que vulgueu fer-vos socis/es de l’entitat ho podreu fer 

omplint el següent formulari 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZVZu6TaQfzDogWsRvmez4Ii6Jtmbx11UOesQqq7vawIX8xQ/view

form?usp=sf_link)  o lliurant la butlleta que us adjuntem a continuació, juntament amb el comprovant de 

pagament el dia de l'Assemblea General Ordinària, dia 29 de setembre a les 20:30 a la Sala d’Actes de la plaça 

Catalunya, o  bé els pròxims dimecres 5 i 12 d’octubre  al pis de l’entitat de 21:30 a 23h. El pagament només es 

podrà fer per transferència bancària, al número de compte ES61 2100 0208 1101 0039 9642.  

Els diferents tipus d'inscripció i els seus preus són els següents:  

QUOTES 2021-2022 (per a nous socis/es) 

Quota individual 20€ 

Quota infantil 
(fins a 14 anys, inclosos) 

10 

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

 

Novetat! Per 5 euros més podreu obtenir una samarreta de la JAEC de la temporada que vulgueu (si hi ha talles). 

Aquests 5 euros s’han de pagar en efectiu els mateixos dies que es poden recollir les samarretes, els dies 5 i 12 

d’octubre al pis de l’entitat de 21:30 a 23h. 

Per altra banda, us comuniquem també que el proper dijous 29 de setembre  a les 20:30h 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 s’exposarà 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 

2022-2023. 

12 de NOVEMBRE: Festa dels socis/es 

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. Per qualsevol dubte podeu escriure’ns per correu 

electrònic a jaectorresdesegre@gmail.com o per instagram @jaectorresdesegre. 

Moltes gràcies, visca el JAEC i visca Torres de Segre! 
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              BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SOCIS JAEC 2022-2023 

 

NOM I COGNOM DNI TALLA TIPUS DE 
SOCI* 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

          *Tipus de soci: Individual, Infantil o Familiar. 

          TELÈFON DE CONTACTE: ______________________________________________ 

          QUANTITAT A PAGAR: _____________________________________ 

 

IMPORTANT ADJUNTAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT!!! 


