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Amigues, amics,
Acabem un nou curs i ho fem d'una manera molt atípica, ja que els 4 darrers mesos
hem hagut de cancel·lar un munt d'activitats a causa de la situació sanitària que afecta
tot el món. Hem intentat col·laborar amb l'Ajuntament tot oferint alguns espectacles
per fer al carrer durant l'estiu, però els rebrots del coronavirus han fet cancel·lar,
també, tota la programació fins setembre; només se n'han salvat els casals d'estiu de
teatre. Esperem que quan comenci el nou curs puguem iniciar les activitats habituals,
encara que sigui amb algunes restriccions.
Entre les activitats cancel·lades hi ha l'Assemblea General de l'Ateneu, que tenim
replanificada per al 19 de setembre. A inicis de curs rebreu més informació sobre la
seva celebració, ja que tot dependrà de la situació de la pandèmia.
Una altra activitat que va quedar pendent és la presentació del llibre del Centenari, una
miscel·lània del Centre d'Estudis Santjustencs dedicada exclusivament als 100 anys
de la nostra entitat; un treball ingent coordinat per en Francesc Blasco, a qui des
d'aquestes ratlles vull agrair les incomptables hores de dedicació. Si les coses no es
tornen a torçar la presentació es farà el dia 2 d'octubre.
Activitats a part, abans d'acomiadar-nos fins setembre volem comunicar-vos que
finalment l'Ateneu ja disposa de la llicència d'activitats. Coneixeu prou bé com ha
costat d'obtenir-la, les moltes obres que ha calgut fer i les incomoditats que han
suposat; us agraïm el suport que ens heu donat en tot moment. Ha pagat la pena,
però; ara tenim un Ateneu per al segle XXI.
I bé, només ens queda acomiadar-nos fins el curs vinent. Cuideu-vos; seguiu els
consells de les autoritats sanitàries (mascaretes, distància social i neteja de mans) i
gaudiu d'aquest estiu tan especial.

Ben cordialment,
Albert Macià
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