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Benvolgudes i benvolguts, 

 

Davant la situació provocada per la COVID-19 i les incertes previsions de millora de 

la situació a curt i mig termini, La Bastarda, prevista per al dia 18 d’abril de 2020, 

queda posposada fins a l’any vinent. Preneu nota de la nova data: 17 d’abril de 2021. 

 

La Junta Directiva del CAM Parets i l’Equip Organitzador han considerat adient 

prendre aquesta decisió després d’analitzar quines possibilitats hi havia de celebrar 

l’esdeveniment dins l’any en curs. Hem tingut en compte els diferents escenaris que 

podrien succeir-se en funció de les decisions que puguin anar prenent els Governs de 

la Generalitat i de l’Estat, l’evolució de les mesures dictades per les autoritats 

sanitàries, la duració de l’estat d’alarma i l’aixecament del confinament per a la 

celebració d’actes multitudinaris. 

 

Us podem assegurar que ha estat una decisió molt difícil de prendre i molt meditada. 

El nostre desig ha estat sempre oferir-vos una experiència del tot gratificant. Això és 

incompatible amb una organització a corre cuita, uns avituallaments “pobres” o la 

manca dels recursos tècnics i humans -uns 100 voluntaris- que calen per una 

Bastarda com la que tots volem.  

 

Davant d’aquesta situació no desitjada, aliena a l’organització, i amb la voluntat 

d’evitar qualsevol perjudici, us podem oferir dues opcions: 

 

A) Anul·lació de la inscripció. Accedeix a inscripcions.cat, cerca “La Bastarda 

17/04/2021” i prem “Anul·lar inscripció”. En uns dies et seran retornats 25 € 

(import de la inscripció menys despeses de gestió) a la targeta amb la que vas 

fer el pagament. Aquesta opció estarà vigent fins al dia 30/04/2020, entenent 

que si no l’executes és perquè has decidit acollir-te a l’opció B i, per tant, 

renuncies a qualsevol reclamació futura.  

 

B) Mantenir la inscripció. En aquest cas, no has de fer res. Automàticament tens 

garantida la participació, drets i obligacions, a la XI edició (17/04/2021). A més, 

evitaràs qualsevol increment de preu que més endavant es pugui produir. 

 

Per a qualsevol incidència o dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a 

info@cam-parets.com. Us donarem resposta al més aviat possible. 

 

Lamentem molt aquesta decisió i els inconvenients que us pugui ocasionar. En 

moments excepcionals, calen mesures excepcionals. El que toca ara és 

#joemquedoacasa i retrobar-nos el 17 d’abril de 2021 per celebrar haver deixat 

enrere aquest malson. 

 

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 

Cuideu-vos molt.  

 

La Junta Directiva i l’Equip Organitzador  

CAM PARETS / LA BASTARDA 
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