
PROPOSTA PRUSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Nom i cognoms DNI/T. RESIDÈNCIA/ 
PASSAPORT

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic Telèfon 

Actua en nom propi o en representació

A qui representa: nom de l associació, ens, grup o menor

Població Codi postal

Correu electrònic

TITOL DE LA PROPOSTA

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA (QUÈ VOLDRIA FER)

Vilanova de Segrià 25133

adonatsegrianord@gmail.com

Elena Rojo Arqués 47686063W

C/ Lleida, 26 

Vilanova de Segrià 25133

adonatsegrianord@gmail.com 686668782
representació

En representació

Associació Adona't, Segrià Nord per la igualtat

Proposem la realització d'un cicle de xerrades sobre sexualitats adreçades a infants, 
joves, famílies i dones. 

- Xerrada per famílies "Com acompanyar la sexualitat dels infants"
- Xerrada per famílies "Preparant-nos per la sexualitat a l'adolescència"
- Xerrada "La primera regla és més que una compresa" 
- Xerrada "Aprenent a ser cícliques"
- Xerrada "Menopausa i maduresa: la dona sàvia"

amb NIF G02900702 i domicili a Vilanova de Segrià

 i Cicle de xerrades sobre sexualitats, violències i feminisme.



OBJECTIUS DE LA PROPOSTA ( PER A QUÈ)

PRESSUPOST APROXIMAT ( IVA INCLÓS)

LLOC ( si és el cas) on?

Documents que vull aportar
Croquis                                Pressupost 
Foto del lloc                           Altres ........................ 

Signatura:

Nom i cognoms de qui signa:

Des de l'Associació Adona't Segrià Nord per la Igualtat pensem que és molt important
l'educació afectivosexual de tota la població, especialment d'infants i joves. 
Per aquest motiu proposem xerrades adreçades a totes les franges d'edat o a famílies
perquè puguin acompanyar a les seves filles i fills en l'educació sexual. 
La ponent que proposem per impartir-les és l'Anna Salvia, sexòloga i autora del llibre
"La regla mola".

Cada una de les xerrades té un cost de 290€, el cost total és de 1450€ i al ser 
formació creiem que està exempta d'Iva.

Fem arribar també el seu dossier de formacions on hi apareix tota la informació
detallada. 

x

Elena Rojo Arqués en representació de l'Associació Adona't Segrià Nord per la Igualtat

amb NIF G02900702


