
 

 
- 18 - 

₪ Lligams envia cartes convencionals als seus socis 

  El mes de Maig la junta de Lligams 
va enviar una carta a cadascun dels socis. 
L’objectiu d’aquestes cartes és mantenir els 
soci informat sobre tots els projectes que 
s’estan duent a terme. També es va adjuntar 

dins el sobre, el punt de llibre del primer 
aniversari perquè aquells socis que no van 
poder assistir a l’assemblea general en 
tinguin un exemplar. 

₪ Lligams ja disposa de pàgina web 

Des del  mes de Maig, Lligams ja 
disposa d’un espai web a la xarxa: 
www.lligams.org. L’objectiu de la compra 
d’aquest domini és tenir un segon mitjà de 
comunicació, a més de la revista interna, que 
sigui molt interactiu i que no només s’adreci 
als socis.  
Es tracta d’una pàgina web encara molt 
senzilla que anirà prenent complexitat amb 

la col·laboració de tots. De moment l’espai 
té actives algunes seccions com ara la 
presentació de Lligams com a entitat; una 
secció de notícies sobre el dia a dia de 
Lligams; una secció per fer-se soci i 
finalment, una secció de descàrrega dels 
antics números de la revista. 

 

₪ Falques de ràdio gratuïtes per Lligams 

Des de l’Ajuntament de les Planes 
d’Hostoles Lligams va rebre la notícia que el 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
promocionarà tots els actes de Lligams 
mitjançant falques de ràdio gratuïtes. 
Aquestes falques seran finançades pel 
Consell Comarcal de la Garrotxa i tindran 
una durada de 20 segons i es radiaran 2 dies 

abans de la celebració de l’acte a 
promocionar un màxim de 5 vegades al dia. 
En total doncs, s’emetran 10 falques per acte 
la qual cosa permetrà promocionar 
l’associació de forma continuada sempre que 
aquesta organitzi algun esdeveniment 
cultural. 

 

₪ Sorteig del CD” Llorarás por mí” entre els socis 

En l’anterior número de la revista, es 
va presentar el treball musical del nostre soci 
Ramon Casellas titualt Llorarás por mi. Es 
tracta d’un CD  que mescla estils tan 
diferents com ara reggae, flamenc, salsa o 
western que per sobre de tot intenta 
transmetre optimisme i alegria als oients.  
 
 
 
 
 
 
 

A més, la majoria de lletres de les cançons 
han estat escrites i musicades pel seu autor 
la qual cosa suposa un valor afegit a tenir en 
compte. Doncs bé, Lligams en aquesta 
ocasió sortejarà via e-mail un d’aquests 
CD’s signat per l’autor per tal de fomentar 
els treballs individuals dels seus membres. 


