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BENVOLGUTS/DES.
Com suposem que tothom ja sap, EN CONTRA DE LA NOSTRA
VOLUNTAT, no es va poder fer l'Assemblea General Ordinària de
Socis, d’aquest any, i ni tan sols, sabem quan es podrà fer.
Mentiríem si ús diguéssim que estem tranquils i contents. Estem
entre la confusió i el dubte; no us negarem que anem una mica
perduts, intentant trobar una solució.
Els locals de l'Esplai, continuen tancats.
La nostra Associació, sense poder fer l'Assemblea, no pot
renovar la Junta... i a la Junta, sense renovar,(com ja sabeu), ni
hem quedat molts poquets, i a més, per antiguitat i segons els
Estatuts, no podem continuar.
Ens preguntem: I ara que? Total, que a sobre amb la pandèmia
“es fa tot, molt complicat”.
Creiem que entre tots, tenim el deure moral, de buscar
mecanismes per a salvar l'ASSOCIACIÓ.
Per la nostra part hi estem treballant.
El que si us podem dir, és que de moment, i com que no es
podrà fer cap mena d'activitat, al local de l’Esplai, nosaltres hem
decidit, que mentre no estigui la cosa més normalitzada, no
procedirem al cobrament dels rebuts de Soci de l’any 2021
Mentrestant, des de la Fundació i davant la impossibilitat d’obrir
locals, ens diuen que ens oferiran suport, per poder fer coses des
de casa,i per a qui ho desitgi, a través del que està tan de moda,
Internet. Es tractarà de tallers on-line.
Es facilitarà un número de telèfon, comú i gratuït per als socis de
tots els Esplais, des d’on s’informarà i es podrà rebre
assessorament dels tallers que es faran i de la manera en què es
podrà connectar i participar.
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Així que tinguem aquesta informació, que ens ha de fer arribar la
Fundació, us la facilitarem.
De moment i mentre tot no es normalitzi una mica i es pugui fer
l’Assemblea, procurarem fer-vos arribar tota la informació que ens
vagi arribant, mitjançant el correu electrònic i també pels escrits
que penjarem als plafons que hi ha, a la porta de l’Esplai.
Tenim l'estat de comptes i un dossier amb tota la informació, que
volíem donar-vos en l'Assemblea; si algú està interessat a parlarne, sols ha de fer que demanar-ho.
Les activitats que s'han fet durant aquest últim trimestre, us hem
de dir que NO les podem continuar. Nosaltres hem de tancar els
comptes a final d'any, i de cara al proper 2021, en principi, serà
difícil aconseguir els diners necessaris per a subvencionar tallers.
Procurarem tenir-vos informats de les novetats que vagin surti'n.
Ara per ara, sols us podem dir que us cuideu molt i que dintre del
que sigui possible, passeu unes BONES FESTES!!!.
LA VIDA SEGUEIX I HEM DE VIURE-LA.
LA JUNTA.
Olot, desembre 2020.

