
 

 

Benvolgut socis i sòcies, 

 
En primer lloc, esperem i desitgem que tots estigueu bé, amb bona salut i amb moltes ganes de 
que tot això s’acabi. 

 
Ja portem quasi un mes confinats a casa, sortint lo mínim possible per precaució a no contagiar-
nos i per respecte a no contagiar als demes d’aquest virus.  
 
Sense cap dubte, estem tenint un centenari molt especial, que malauradament segur no oblidarem 
mai.  
 
Estem vivint uns moments de molta incertesa, sense saber el que passarà, tot son hipòtesis i 
suposicions. No sabem quan durarà el confinament, ni de com ens anirem incorporant a la vida 
normal després d’aquest confinament.  
 
Així que hem de prendre algunes decisions sobre el funcionament de la nostra entitat i sobre les 
activitats programades pel Centenari.  
 
La junta directiva segueix treballant des de la distancia pel funcionament de l’entitat. Estem en 
contacte amb les diferents comissions del Centenari, per veure que fem amb els actes 
programats, al menys fins el mes d’ octubre i resta d’aquest any.  
 

• Les primeres activitats suspeses pel confinament, han estat el tradicional sopar de l’Op i la 
junta general ordinària. Es buscarà nova data quan la situació ho permeti. 

 
• També han quedat suspeses totes les activitats de FentKmí, les sortides dels dimarts i 

les culturals. Les vocalies estan preparant noves sortides de moment a partir del mes de 
setembre, si ens ho permeten.  

 
• Les cobertures de les llicències suspeses. Amb el Decret del Govern de Espanya de 

l’Estat d’Alarma poden quedar afectades les cobertures de l’assegurança de les llicències 
de la FEEC. El confinament de la població fa que qualsevol accident a muntanya pugui ser 
considerat com una imprudència. 

 

• Queden suspeses les Festes de la Patrona, que eren del 20 al 26 d’abril. Dins de lo 
possible, mirarem de buscar una nova data per fer la cerimònia d’entrega de les ensenyes 
als socis que els hi correspon aquest any 2020.  

 

• Aplec de Sardanes del centenari, queda aplaçat, en principi, pel 11 o 18 d’abril del 2021. 
 

• La presentació del llibre del centenari, que serà pel nou Sant Jordi, el 23 de juliol del 
2020.  

Suspensió d’activitats pel confinament  
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• L’exposició dels 42 cims prevista del 4 al 15 de maig del 2020, queda aplaçada pel 3 al 
16 de maig del 2021. La VIII Marxa dels Monestirs prevista pel 17 de maig del 2020, 
queda suspesa fins la propera edició del 2021.  

 

• La 55a Festa de la Cançó de Muntanya prevista pel 7 de juny queda suspesa. Es 
demanarà a la FEEC per poder-la organitzar el 2021.  

 

• La placa commemorativa a Montserrat prevista pel dia 21 de juny de 2020, queda 
aplaçada fins el 20 de juny del 2021, sempre i quan la data els hi vagi bé a l’Abadia de 
Montserrat.  

 

• La recollida de la Flama del Canigó prevista pel 23 de juny, queda suspesa.  
 

• La cantada d’Havaneres prevista pel 11 de juliol del 2020, esperarem a les properes 
informacions sobre el des-confinament, però es proposa com a nova data possible el 6 de 
setembre del 2020, segons disposició també del grup d’Havaneres.  

 

• L’exposició dels xalets de Castelldefels prevista pel 29 de juny fins el 19 de juliol del 
2020, queda aplaçada al 31 de maig fins el 13 de juny del 2021.  

 

• El campament d’Estiu a Campdevànol del 1 al 15 d’agost, esperarem a veure com 
evoluciona el des-confinament.  

 
De moment aquests son els canvis previstos a causa de l’estat d’alerta que estem vivim degut al 
COVID-19. Com comentem al principi, estem en una situació de molta incertesa de com acabarà 
tot això, malgrat no ens agradi, hem de prendre aquestes decisions i esperar l’evolució dels 
esdeveniments.  
 
Pel que fa a l’obertura del nostre Local Social, esperarem a que donin permís i a rebre  
instruccions amb les mesures preventives que s’hagin de seguir. 
 
Sols ens queda donar ànims a tots i totes, com som positius, segur que tot això acabarà abans del 
que esperem.  
 
 
 
Molta salut a tothom! 
 

 
 
La Junta Directiva 

 


