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CIRCULAR 8/2020 

INFORMACIONS DAVANT LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT PEL COVID-19 

 

Benvolguts, 

En primer lloc, desitjar que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Rebeu també 

el nostre suport i estima totes les persones que hagueu viscut la pèrdua d’algun 

company o familiar durant aquests dies. 

La situació de confinament, davant l’alerta sanitària pel COVID-19, ha alterat el 

funcionament de les nostres entitats. Alhora, la situació de tornada a la normalitat es 

preveu que serà lenta i progressiva, afectant especialment a l’activitat associativa, la 

qual cosa ens porta a prendre algunes decisions, per prudència i per responsabilitat, 

que tot seguit us comuniquem. 

Assemblea general 

Suspenem definitivament l’assemblea que estava prevista pel passat 21 de març i que 

inicialment vam ajornar. Inclourem els seus continguts a l’ordre del dia de la propera 

assemblea, que esperem poder celebrar a la tardor. En el seu moment rebreu la 

convocatòria corresponent. 

Cobrament de quotes 

Donat que no s’ha aprovat el pressupost, a causa de l’assemblea suspesa, i que la 

situació comptable ens ho permet, ajornem el cobrament de la quota 2020 fins a la seva 

aprovació a la propera assemblea general. 

Dia de l’Associacionisme 

Davant la incertesa sobre l’organització d’activitats socials abans de l’estiu, estem 

valorant la celebració de la jornada amb els companys de Tavèrnoles. Aquesta situació, 

junt amb la previsible limitació en els aforaments dels diferents espais públics de 

restauració, ens porten també a preveure haver d’ajornar la seva celebració. Donat que 

és una activitat que s’emmarca en els actes de la celebració institucional del Dia de 

l’Associacionisme, que promou el Departament de Cultura, estem pendents de si 

s’ajorna per als propers mesos o si es decideix traslladar-la a l’any vinent. 

50ª Trobada de Pessebristes 

De comú acord amb l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, entitat organitzadora, i 

atenen a les necessitats organitzatives i la voluntat d’oferir una trobada al nivell que es 

mereix aquesta 50ª edició, hem acordat el seu ajornament fins l’any vinent. Així, doncs, 
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us comuniquem que la 50ª Trobada de Pessebristes es farà a Terrassa l’octubre del 

2021. 

Tot i no prendre cap decisió, estem atents a l’evolució de la situació per veure en quines 

condicions es podran dur a terme altres activitats i les exposicions d’aquest proper 

Nadal. 

Rebeu una abraçada virtual, que de moment no és pràctica de risc, i amb el desig que 

puguem superar aquesta situació amb la major normalitat i salut possibles, i poder 

veure’ns ben aviat. 

Aprofiteu per fer pessebre #CulturaPopularACasa  😊 

Salutacions, 

 

 

Ramon Albornà 

Secretari 

Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2020 

 


