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  CIRCULAR 02/2020 

  Febrer 2020 

Benvolguts companys 

Un cop mes ens complau posar-nos en contacte amb vosaltres a fi de donar informació sobre el CAU i 
les seves activitats. 

ASSEMBLEA 2020 

Adjuntem convocatòria de la assemblea ordinària amb l’ordre del dia de la reunió.  

Queda clar que tan la reunió de l’assemblea com el dinar que habitualment celebrem a continuació es 
farà el proper dia 26 DE MARÇ. 

Des-de la junta directiva creiem que la assemblea es l’acte mes important de tots els que celebrem al 
CAU. Nomes es celebra un cop l’any, i es aquí on es decideix el present i futur de la nostra associació. 
Es per això que tots els socis que assistiu a la assemblea rebreu un petit obsequi i la següent 
documentació: un exemplar dels nous estatuts, una copia de la memòria de 2019, una altre de la 
liquidació dels comptes de 2019, un resum de les activitats previstes per 2020, i un exemplar dels 
pressupost de 2020. 

Per els que els sigui impossible assistir a la assemblea, aquesta documentació restarà a la vostre 
disposició a la seu del CAU. 

Tal com es diu a la convocatòria adjunta, el lloc de celebració de l’Assemblea es l’Espai Bombers, carrer 
Lleida 30, i el dinar de germanor es portarà a terme a LA FONDA DEL PORT OLIMPIC ( al mateix lloc de 
l’any passat). Recordeu que cal inscripció prèvia avants del 20 de març de 2020, ja que tenim que 
reservar lloc per el dinar. Per favor feu-la el mes aviat possible. Tiquets disponibles a la seu del CAU. o 
mitjançant ingrés bancari a la compta del BBVA ES70 0182 0207 8602 0179 2956 recordeu d’indicar, a 
l’ingrés, el vostre nom. 

El preu del tiquet es de 25,00 euros tant per al soci com per un acompanyant, preu, bonificat per el 
CAU, del menú de 33€ que es servirà     (Aperitiu, Pica-pica. Segon plat a triar de la carta, postres, cafè, 
vi, etc.) i del que, els que varen assistir-hi l’any passat us poden informar acuradament. 

Tal com cada any, la documentació corresponent a l’any 2019 (Memòria, Estat de comptes, etc.) de la 
que repartirem una copia per cada assistent a la assemblea, restarà a la disposició de tots el socis a la 
seu del CAU. 

Destaquem, com ja es habitual a totes les assemblees anuals, la renovació dels càrrecs de la Junta 
Directiva, ja sigui total o per la incorporació de personal a l’actual Junta. 

 

SANT JOAN DE DEU 
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Aquest any els actes oficials de celebració de la festivitat del nostre patró tindran joc les dates i llocs 
segons el detall següent : 

Dia 6 de març, a les 10:00    Saló de Cent de l’Ajuntament  :  Entrega de guardons 

Recordeu que l’aforament a aquest acte es veurà limitat a la capacitat del Saló de Cent.  

Dia 8 de març, a les 12:00     Espai Bombers, c. Lleida 30  :  Ofrena floral al monument 

Actes  organitzats per l’ A.C.E. Del dia de 7 de març.  Concurs de paelles al parc de Montjuic. 

Donat que no hem rebut cap sol·licitud de cap soci que vulgui fer-se càrrec de encarregar-se de la 
paella tal com es va proposar a la anterior circular.  El CAU no disposarà d’una paella pròpia al concurs 
de la ACE. 

SORTIDES 

Recordem que, darrera la sortida del dia 15 de febrer (CALÇOTADA) (places exhaurides) tenim 
organitzada una sortida de 3 dies 12, 13 y 14 de juny a Empuriabrava i Narbona, i s’estan madurant 
una sortida a Setcases, una de 3 dies a la comarca del Matarranya (Terol) i el pre-nadal a Tordera 

LITOGRAFIES 

Com ja es costum aquest any la junta del CAU, ens em ocupat de repartir les litografies que la direcció 
a tingut a bé d’entregar-nos. 

Aquest any, al CAU sens han facilitat 100 litografies, que hem repartit una per una, nomes als socis que 
s´han desplaçat per recollir-la, i està clar que nomes fins a la fi de les existències.  

Sembla ser que alguns socis no han entès que no es el CAU qui dona les litografies, només ens 
encarreguem de repartir les que ens fan arribar des-de la direcció de Bombers. 

Aquesta junta, creiem que encara que ja estem jubilats mereixem aquest detall nadalenc, i per això, 
ens comprometem a fer una petició al Sr. Director, demanant que sens tingui en compta a l’hora de 
fer les còpies per l’any vinent, creiem que, es tot el que podem fer en aquest sentit. 

CORREU  

Dintre les previsions d’aquest any segueix estan la implementació de les xarxes socials pàgina Web, 
Facebook i WhatsApp, per agilitzar les comunicacions amb els socis del CAU. 

Malgrat que molts ja ens teniu com a contacte del mòbil, caldria fer una comprovació  per saber tots 
aquells qui reben notificacions del CAU en el seu WhatsApp. Per això al llarg d’aquets propers mesos 
farem una campanya de trucades a tots els socis amb mòbil per assegurar-nos que rebeu les 
comunicacions del CAU a traves d’aquests mitjans. 

A mes de la rapidesa en la informació, amb aquesta mesura creiem que també contribuïm a defensa 
del planeta estalviant un munt de paper. 

QUOTES 
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Per els que la teniu domiciliada, el càrrec al vostre compte es farà el dia 5 de març . Per els que no la 
teniu domiciliada, sapigueu que el rebut està a la vostre disposició a la seu del CAU 

VISITES ESPAI BOMBERS 

Des-de el mes de gener, els socis que es van presentar voluntaris per acompanyar les guies de l’Espai 
Bombers durant les visites de grups, venen desenvolupant aquesta tasca, fet que a mes de la satisfacció 
pròpia de qui la desenvolupa, es altament valorada per L’Espai Bombers i per la direcció de l’SPEIS, 
havent rebut ja la felicitació dels dos estaments. 

Per aquells indecisos que dubten en presentar-se voluntaris per aquesta tasca  vos animem a provar 
una sola vegada per comprovar si val la pena aquest esforç. 

 

CAU DEL JUBILAT DELS BOMBERS DE BARCELONA 

 


