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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis de l’Associació de Gent
Gran Viure i Conviure a celebrar el proper dia 18
de novembre a les 5 de la tarda al Casal de la
Gen Gran de Manresa, amb el següent Ordre del
dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea
		 anterior.
2. Memòria de les activitats realitzades durant
		 l’any 2019
3. Compte de resultats i liquidació del pressu		 post de l’any 2019
4. Memòria de les activitats realitzades durant
		 l’any 2020
5. Compte de resultats i liquidació del pressu		 post de l’any 2020. Aprovació del pressupost
		 de l’any 2021.
6. Proposta de modificació de l’article 15 dels
		 Estatuts de l’Associació.
7. Torn obert de paraules.

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA
La junta de l’Associació Viure i Conviure informa que
havent funalitzat el termini de dos anys d’exercici
dels càrrecs de la junta i tal com indiquen els Estatuts vigents, cal procedir a convocar Eleccions a la
Junta Directiva.
Solament els socis de l’Associació Viure i Conviure tenen dret a presentar-se i ho han de fer integrats en una candidatura. Cada candidatura, haurà
d’estar integrada en llista tancada per un mínim de
5 persones.
Per aquest motiu, del 8 al 23 de novembre de 2021
ambdós inclosos, quedarà obert el termini per a la
presentació de candidatures que es lliuraran al despatx de la junta de l’Associació.
En l’Assemblea General Extraordinària de Socis
que es celebrarà el dia 9 de desembre de 2021 al
Casal de la Gent Gran de Manresa, a les 5 de la tarda, hi haurà la presentació de candidatures, votació
i proclamació de la candidatura més votada, d’acord
amb l’Article 14.2 dels Estatuts de la Associació.
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SORTIDA CULTURAL

Pel dia 23 de novembre, us proposem una sortida
cultural mol interessat: Visita amb guia local a la
ciutat comtal de Besalú i l’encant de Beget
Besalú és un dels conjunts medievals més importants i millor conservats de Catalunya.
A continuació ens traslladarem al poblet de Beget.
Aquest petit nucli de població pertany al terme municipal de Camprodon. És un poble ple de màgia i
encant. Es tracta d’un dels pobles mes pintorescos
i turístics de Catalunya. Un indret de visita obligada
per tastar el sabor antic de la història.
No hi faltarà un bon dinar a cal Jeroni (Beget).

VIATGE D’HIVERN
Us recomanem l’escapada a França pels dies 2021-22 de desembre de 2021.
FESTIVAL DE LA LLUM I LES LLENTERNES A
BLAGNAC i Mercat Nadalenc a Castres. Visita
amb guia local a Toulouse. Una oportunitat per
descobrir aquesta meravellosa ciutat. Assistirem al
famós festival de les llums i llanternes a la ciutat de
Blagnac. Visita a la ciutat de Albi “la ciutat rosada”.
Demaneu informació a la secció de viatges.

ANDRÉ RIEU
Tenim entrades a platea per anar a veure
l’espectacle de André Rieu a Barcelona el proper
dia 12 de febrer de 2022. Un espectacle de categoria !!! Places limitades. Demaneu informació a la
secció de viatges.

