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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia,  
Drets i Memòria 
Direcció General de Dret,  
Entitats Jurídiques i Mediació 

 

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

 Núm. d’inscripció 661 

 Data Resolució 26/10/2022 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals 

Data 16 de nov embre de 2022 
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