Ja tenim junta directiva de l'Associació
(carta enviada el 20 d'octubre de 2020)
Amigues i amics d’en Jaume i meus.
El passat dissabte 3 d'octubre ja vam constituir formalment l’Associació del Llegat d’en
Jaume amb l'aprovació dels estatuts i l’elecció de la junta.
L'assemblea, amb totes les mesures higièniques requerides, va ser presencial a
Cristianisme i Justícia, una de les entitats promotores. Va ser és un moment vital molt
positiu i encoratjador per continuar construint aquest projecte, tant per les
intervencions dels que hi érem com per les disculpes dels que no hi podien venir.
Moltes gràcies.
La junta de l’associació Llegat Jaume Botey i Vallès està formada per:
Presidenta
Secretari
Tresorera
Vocals:

Sandra Pardo Gonzalez.
Dani Gomez i Olivé.
Mar Yuste i Botey.
Arcadi Oliveres Boadella
Anna Cerdà Esparrach
Auxi Gil Rey
Carme Guàrdia Benito
Carles de Ahumada i Batlle
Enric Canet Capeta
Joan Camós Cabeceran
Josep Busquets i Urpí
Manuel Dominguez Lopez
Mercè Chacón Delgado
M Pau Trayner Vilanova
Paco Hernández Martínez
Xavier Casanovas Combàlia

En els estatuts es contempla una presidenta d’honor, que seré jo mateixa.
La situació sanitària que vivim ha fet que anem més pausadament en l’activitat, però ja
disposem d'una pàgina web amb el certificat de seguretat
https://www.llegatjaumebotey.cat
i d’un compte de Twitter:@botey_jaume. Us animem a participar-hi.
Acabo amb les paraules de la presidenta al finalitzar l’assemblea: "Nosaltres avui, tots
i totes plegades, agafem encara més força per caminar construint l’esperança.
L’esperança de la que tant ell parlava i que encarnava a través de les seves accions cap
a un altre món. Un món més just, divers, humà, sensible on les lluites mai son

perdudes i posen la persona al centre. Nosaltres som una part molt important del seu
llegat. Un llegat viu. Aquest és un principi essencial d’aquesta associació”.
Amics i amigues, família tota, ens agradaria que els i les alumnes i amistats de
diferents ambients i lluites se sentin convidades a participar i a construir aquesta nova
eina que ens cohesionarà al voltant d'en Jaume.
Una gran abraçada i seguim cuidant-nos.
M Pilar Massana i Llorens
L'Hospitalet 28 d'octubre del 2020

-Llegat Jaume Botey i Vallès

