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         CORONAVIRUS - CONFINAMENT
                              COMUNICAT A LA CIUTADANIA

MES DE MARÇ Durant la primera quinzena del mes, la situació sanitària del país

motiva que el nostra govern, la Generalitat de Catalunya, faci una

crida a la ciutadania per QUEDAR-SE A CASA i RESGUARDAR-SE
A la vegada, demana la cancel·lació de tota activitat cultural i el 

Tancament de tancament d'escoles i centres escolars. 

L'ESCOLA. Es en compliment d'aquesta normativa que l'Agrupació va fer un

Fins a finals d'abril. comunicat als socis i a la ciutadania per la qual es COMUNICAVA

la cancel·lació del PROGRAMA D'ACTIVITATS fins a finals del mes 
d'abril.  

Cancel·lació del També quedava afectada l'activitat de l'ESCOLA-TALLER D'ARTS I 
PROGRAMA OFICIS DEL PESSEBRISME pel mateix període. 
D'ACTIVITATS

Fins a finals d'abril. Arran de les instruccions generals emeses, la seu social de l'entitat

i les instal·lacions de l'Escola-Taller es troben tancades als socis i 
als usuaris des del DIVENDRES 13 de MARÇ. 

MES D'ABRIL La Junta Directiva continua amb contacte i setmanalment es reuneix

telemàticament per estudiar i dictar les resolucions prop de les ac-

tuacions a portar a terme. 

Plantejar la con- Ho fa per què quan el confinament acabi, puguem reactivar les acti-

tinuïtat. vitats amb les condicions òptimes. 

No obstant aquesta voluntat de continuïtat, estem fortament 

Impacte econòmic preocupats per l'impacta econòmic que aquesta crisi sense prece-

dents pot tenir per l'entitat, l'escola i especialment pel Centre d'Art.

QUOTES DE La Junta Directiva ha comentat l'ajornament de les quotes fins al
SOCIS I AMICS. final de la situació actual.  Es un tema a debatre en Assemblea de

PATROCINADORS. Socis, prevista pel 25 d'abril i avui ajornada.  

ESPONSORS. Les quotes són aportacions voluntàries per contribuir al manteni-

ment de l'entitat.  Ara i avui més necessàries que mai.  Pel que fa

Estudi ajornament als Patrocinis i Esponsoritzacions són aportacions directes a activi-

pagament tats i projectes concrets i programats.

No dubteu que prendrem les millors resolucions pel bé social. 
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