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Benvolguts cantaires, companys del Cor.

Ens dirigim a vosaltres per acomiadar el curs 2019-2020 de forma inusual com a
conseqüència dels temps extraordinaris que vivim.
El nostre propòsit era acomiadar el curs el 20 d’aquest mes de juny d’una manera
més habitual i prosaica: no ha estat possible, depenem de tot un seguit de nova
normativa que encara estan debatent les altes instàncies federatives.
La nostra voluntat és que el dia 4 de setembre ens puguem reunir per retrobarnos i presentar-vos en Assemblea la memòria i els comptes d’aquest curs que
s’acaba, per què els pugueu debatre i, si us abelleixen, aprovar-los.
Ens han quedat a la motxilla la sortida a Casserres, les Caramelles i el comiat
de curs amb la Coral de Súria.
No hem pogut recaptar diners en metàl·lic ni s’han pogut cobrar les quotes
íntegres del curs passat. En tot cas el proper 4 de setembre es podran liquidar
les quotes pendents.
S’ha pogut liquidar el compromís de sou per a la Sílvia, que ens ha fet arribar el
més càlid agraïment al Cor, la caixa quedarà en respiració assistida.
El mateix dia 4 de setembre us voldríem presentar el nou curs, amb algunes
propostes d’activitat ja emparaulades, però incertes en la possibilitat de dur-les
a terme.
Tenim pensat fer una trobada virtual el divendres dia 26 de juny a les vuit del
vespre per poder comentar i acomiadar el curs actual, ús farem arribar l’enllaç.
Finalment volem tenir un recordatori per tots aquells que han deixat el Cor a
pesar de la seva voluntat, especialment els qui ens han deixat. Volem recordar
al Gustau Puigdomènech que ha traspassat en unes dates tan tristes. Voldríem
buscar un dia per fer-ne un petit homenatge amb el què compartim i vam
compartir: Cantar.
Us desitgem un bon estiu, feliç i amb salut.
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