
 
 

 
 
 

Barcelona,a 20 de gener de 2017 

Benvolgut/da Sr./a, 

 
Com cada any, aquest 20 de febrer celebrem l’Any Nou Xinès, “l’Any del Gos”, i té lloc l’esperada Festa 

de la Primavera on la Comunitat Xinesa de Catalunya organitza per tots nosaltres i els amics catalans 

aquest esdeveniment. 

Al mateix temps aprofitem aquesta Festa per compartir la Solidaritat, com cada any, donant suport i 

recaptan fons per a la “Fundació Sifu”, que té cura de persones amb diferents capacitats i alhora 

participant també, “Dinners That Matter.org”, que dona suport i difusió a projectes socials de casa 

nostra i amb la “Asociación Rotary Club Barcelona, amistad chino-catalana” amb projectes solidaris a 

casa nostra i a l’estranger. 

Aquest tradicional acte benèfic amb el temps s’ha convertit també en un esdeveniment social, polític i 

empresarial on es fa palesa la gran amistat i harmonia en les relacions entre ambdues cultures. Enguany 

volem doncs fer un merescut homenatge als nostres empresaris i empresàries, a tot aquell emprenedor 

i emprenedora que lluiten dia a dia per fer créixer el seu negoci i la contractació de personal. Per 

aquesta raó volem animar-los a portar els seus serveis i productes més enllà de les nostres 

fronteres. 

Aquest any celebrem la setena edició, i com a President de la Unió d’Associacions és un plaer 

invitar-lo a acompanyar-nos al sopar que tindrà lloc el proper dia 20 de febrer a les 20:00 hores a 

l’Hotel Arts (adreça: C/Marina nº19-21, 08005, Barcelona) i poder saludar-lo personalment. 

El seu recolzament participant en aquest acte, té un sentit i un significat especial per a la nostra 

comunitat. 

Com sempre, resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment i/o comentari. 

Salutacions cordials, 

Lam Chuen Ping  

President de la Unió d’Associacions per a la beneficència de la Comunitat Xinesa de Catalunya. 

NOTA: Es prega resposta al mail: lam.chuen.ping@gmail.com Telèfon: 661 929 149 

 
 

 

mailto:lam.chuen.ping@gmail.com

