Benvolgut/da
Un any més comencem a preparar les reunions i assaigs per realitzar una nova edició del nostre Via Crucis Vivent el
Divendres Sant. Amb aquesta carta, a més d’agrair-vos a tots la vostra col•laboració, és per convocar-vos a dos events:
El dijous, 25 de gener de 2018 a l’Assemblea General Extraordinaria a les 22h a la Casa de Cultura amb un únic
punt del dia elecció de la Junta Directiva pels anys 2018 - 2021. Convocats només el majors de 18 anys.
El dijous, 1 de febrer de 2018 a l’Assemblea General Ordinaria a les 22h a la Casa de Cultura
Aprofitem la ocasió per recordar-vos les dates dels assaigs i les reunions per als diferents membres de l’associació:
Dia

hora

Lloc

Convocats

dijous, 25/1/18

22h

Casa de Cultura

Assemblea Extraordinaria

dijous, 1/2/18

22h

Casa de Cultura

Assemblea General Ordinaria

Tots els divendres
des del dia 2/2/18 fins el 23/2/18

22h

Sala Noble

Assaig de banda

Tots els divendres
des del dia 2/3/18 fins el 9/3/18

22h

Carrer

Assaig de banda i tropa

divendres, 16/3/18

22h

Turó

Assaig de banda i tropa

dijous, 22/3/18
divendres, 23/3/18

22h
21h

Hort
Casa de Cultura

Personatges de l'escena
Reunió dels portadors de Misteris

divendres, 23/3/18
dissabte, 24/3/18

22h
17h

Hort
Crucifixió

Tothom
Pesonatges de l'escena
Tothom

dilluns, 26/3/18

22h

Judici

dimarts, 27/3/18

22h

Hort i Judici

Tothom

dimecres, 28/3/18

22h

Turó

Tothom

dijous, 29/3/18

22h

Turó i estacions

Tothom

El punt de trobada serà sempre a Can Rovira, excepte els dies que es facin al turó. Els assaig de la banda es faran a la
Sala Noble fins el 23 de febrer. Us demanem la màxima assistència i puntualitat als assaigs per intentar complir amb
l’horari previst
Us recordem que tal i com es va aprovar l’any passat en assemblea, cal que tots els membres de l’entitat formalitzem el
pagament de la quota anual de 10,00 € anuals, al compte bancari de La Caixa. Només cal indicar el número o números
de DNI com a referència per cada aportació. No cal ser usuari de l'entitat bancària. Es pot realitzar l'ingrés des del
mateix caixer automàtic.
El número de compte corrent és: ES33 2100 0075 1201 0069 8135
A més, ens agradaria que us poséssiu en contacte amb nosaltres si no podem comptar amb la vostra col·laboració per
fer el personatge assignat. En aquest cas, si us plau, digueu-nos-ho al més aviat possible per intentar cobrir les places
vacants. Ho podeu fer per correu electrònic a info@viacrucisvivent.cat o bé per les xarxes socials.
Moltes gràcies.
Atentament
La junta de l'associació del Via Crucis Vivent.

