₪ Primera Assemblea General de Lligams (Febrer 2007)
Dissabte 10 de febrer es va celebrar
la I Assemblea General de Lligams. La
trobada es va fer a l’edifici de Les Bernardes
de Salt gràcies a la col·laboració del Consell
Comarcal que ens va cedir una part de les
instal·lacions.
La jornada va començar amb un bon
esmorzar per així trencar el gel i donar a
conèixer de tu a tu tots els membres de
Lligams. Tot seguit el president Jordi Esteve
Rubió Coromina va agrair l’assistència dels
socis, va presentar els membres de la Junta
directiva i els seus àmbits d’actuació, i va
parlar dels objectius marcats per la nostra
associació. En aquest punt també es van
esmentar les activitats fetes fins llavors i els
projectes pensats a curt i mitjà termini. En
tot moment va quedar clar que la filosofia de
l’entitat passa per la màxima implicació dels
socis.
Entre els objectius realitzats es va
esmentar especialment el conveni de
col·laboració que es va aconseguir amb la
Universitat de Girona i també el proper
seminari sobre el Mas que s’havia
organitzat.
Entre
les
intervencions
dels
membres de la Junta també hi hagué la
presentació dels comptes de Lligams per
part del tresorer Lluís Company, els quals
van aprovar-se pels socis assistents. També
es va reformar la Junta directiva de l’entitat
en la qual va entrar com a vocal primer Pere
Joan Casellas Pujol que treballarà en l’àmbit

de Comunicació. En no cobrir-se la plaça de
Secretari, l’actual continuarà de forma

Edifici Les Bernardes de Salt

interina. Altres socis van decidir participar
de forma activa en aspectes interns com ara
l’organització de l’arxiu de Lligams o en
activitats concretes com la revista i la web.
En aquest punt, el responsable de
comunicació ens va parlar dels canvis en el
format de la revista, els punts de llibre, la
relació de l’associació amb els socis i com
donar-nos a conèixer millor en la societat.
També es va fer el sorteig del llibre Als
carrers de Vic entre els assistents.
Després de tres hores de reunió es va
aprovar la gestió feta per l’anterior Junta i es
va tancar la reunió. Després d’una petita
visita a la vila de Salt, l’acte va finalitzar
amb un dinar de germanor obert a tots els
socis.
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