
Barcelona, a 9 de Desembre de 2019. 

Benvolgut senyor/Benvolguda senyora, 

Com cada any, aquest 25 de gener amb motiu de l’Any Nou Xinès, “l’Any del Ratolí”, celebrarem 

l’esperada Festa de la Primavera on la Comunitat Xinesa de Catalunya organitza aquest 

esdeveniment per a tots nosaltres i els amics i amigues  catalanes. 

La Unió inclou 38 associacions de diferents esferes territorials, sectorials i culturals, així com 

associacions de dones, joves universitaris, etc. I de nou serà un honor i un plaer trobar-nos en 

germanor tots plegats. 

Al mateix temps aprofitem aquesta Festa per donar suport solidari, com ho fem cada any, recaptant 

fons que enguany revertiran a la “Fundació Carmen Chacón CorAll” que ajuda en aspectes mèdics i 

socials als nens amb cardiopaties congènites, la “Fundació Sifu”, coparticipant i que té cura de 

persones amb diferents capacitats, la  “Dinners That Matter.org”, que dona suport i difusió a 

projectes socials  a casa nostra, i amb  “l’Associació Rotary Club Barcelona, amistat xino-catalana” 

amb projectes solidaris tant a nivell local i com a l’estranger. 

Aquest tradicional acte de celebració i benèfic s’ha convertit també en un esdeveniment de trobada 

social, polític i empresarial on es fa palesa la gran amistat i harmonia en les relacions entre ambdues 

cultures. En aquest sentit farem un merescut homenatge als nostres empresaris i empresàries i a tot 

aquell emprenedor i emprenedora que lluiten dia a dia per fer créixer el seu negoci i l’economia del 

país.  

Aquest any celebrem la vuitena 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 25 de gener de 2020 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. 

El preu del sopar son 85 euros, que es poden ingressar en el compte ES74 0049 4734 31 
2716607346, es prega confirmació.

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

Salutacions cordials, 

Lam Chuen Ping 

President de la Federación Unión de Asociaciones Chinas para la Beneficencia de la Comunidad China en España. 

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


