Benvolguts,
Com ja sabeu, el passat mes de març és va fer el canvi total de la Junta Directiva, tot i
que és un traspàs lent per les característiques de l’entitat, ja hem organitzat la primera
activitat, 
La fira de Primavera, el passat mes de maig.
Encarem la nostra tasca amb energia, il·lusió, projectes nous i propostes de canvi, per a
nosaltres és molt important obrir l’entitat als socis, amb això ens referim que volem
conèixer-us a tots i cadascun de vosaltres, les vostres inquietuds, però sobretot saber
perquè esteu a l’entitat i que n’espereu… volem recuperar l’essència, l’objectiu pel qual
és va crear; donar a conèixer i promoure l’art, l’artesania i la pagesia de Rubí, volem
fer-ho des de la base de l’associacionisme, des de la vessant del voluntariat i
l’altruisme, volem per sobre de tot treballar amb els socis, pels socis, per tots, per això
la vostra col·laboració és tant important, per petita que sigui, cadascú pot aportar allò
que és vegi capaç de fer: temps, eines, coneixements, idees, aportacions econòmiques
(quotes, donacions, etc...). Tots junts som Sant Galderic i tots junts farem que pugui
seguir creixent i essent una entitat de referència a la nostra ciutat, com ho ha estat fins
ara. No podem oblidar, però, que la societat, les persones, la comunicació entre elles,
l’accés a la informació, etc… va canviant i Sant Galderic ha de fer canvis també, no en
l’essència ni en l’objectiu, però si en la manera d’arribar-hi, canvis en la manera de
comunicar-nos amb vosaltres, canvis en com presentar la fira, tota l’estètica i activitats
que l’envolta. Canvis que s’aniran treballant poc a poc i que ens agradaria consolidar en
la 25ena edició de la Fira de Sant Galderic, d’aquí dos anys.
Ens agradaria que la nostra fira, fos un punt d’unió, d’artistes particulars, projectes
artístics d’entitats públiques o privades, de pagesos de l’entorn, un dia festiu i de
convivència, d’aprenentatge mutu i que acosti l’art, l’artesania i la pagesia d’una manera
útil, agradable i motivadora a totes aquelles persones interessades, curioses o
simplement vianants del moment.
Us convidem a tots i totes a fer-nos arribar les vostres inquietuds. Podeu fer-ho a través
del formulari adjunt; via mail, en paper o personalment a l’estand de l’entitat el dia de la
Fira de Sant Galderic, que enguany serà el dissabte 21 d’octubre, de 10:00 a 21:00.
Gràcies i us esperem!
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