Benvolguts companys,
En les eleccions per la nova junta directiva del Secretariat de ADF de Catalunya, celebrades el
passat dissabte dia 9 a Torreferrusa, va esser escollida per amplia majoria, la candidatura que
varem presentar un bon nombre de Federacions i ADF del país, grup que ja portàvem uns
mesos treballant per poder donar un nou impuls a aquesta entitat
Ha estat una feina difícil i complicada per la gran dispersió de ADF per tot el territori i la manca
de contactes amb totes elles, però gràcies al treball de molts companys, hem aconseguit una
validació en l’assemblea que ens omple de satisfacció.
La tasca que se’ns presenta no serà fàcil, a més en uns moments històrics i de canvi al nostre
país, però ben segur que la nova junta, quins càrrecs seran definits en la propera reunió,
treballarà per fer arribar al veu i la feina del nou secretariat a totes les persones que
participen com a voluntaris en les nostres Associacions, així com recollir aquelles inquietuds de
cada territori envers el bon funcionament de les mateixes, com a interlocutors vàlids amb
l’administració
Treballarem sense presa però sense pausa per fer les coses ben fetes, i de moment, apart de
agrair‐vos la vostra ajuda i establir el primer contacte amb tots vosaltres, us volem dir que us
necessitem a tots, que el nou secretariat ha d’esser representatiu de tots i tal i com defineix el
nostre programa, incorporarem a la junta general, un representant de cada comarca, perquè
sigui l’ interlocutor amb i per tots vosaltres.
Anireu rebent noticies nostres i us farem arribar els nostres sistemes de contacte. Apel∙lem
novament a la vostra col∙laboració per fer‐nos arribar els noms i contactes dels presidents o
representants de les ADF del vostre entorn, per poder obtenir un llistat el màxim actualitzat de
totes les ADF i Federacions de Catalunya
De moment, podeu adreçar‐vos al meu mail des del que us enviem aquest i mes endavant ja
uns donarem mes dades de contacte.
Molts agraïts i amb la mirada posada nomes endavant, comencem una nova etapa del
Secretariat de Federacions i d’ADF de Catalunya
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