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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre 

 

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació. 

 Núm. d’inscripció 59171 

 Data Resolució 04/05/2021 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
La Directora dels Serveis Territorials  de les Terres de l’Ebre 

Data 07 de maig de 2021 
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