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Des de Bears Sitges informem de la situació actual i decisions preses per al que queda d'any 2021.
Com ja coneixeu tots, la situació de la COVID19 ha estat catastròfica a nivell humà i també econòmicament a
tot el món i tota la indústria. També les associacions, comunitats, empreses locals, etc. Per a Bears Sitges no
ha estat diferent, la situació des que tot va començar ha estat insostenible, tot i que seguim treballant com
sempre, com cada dia, per a la Comunitat Bear Mundial. Per a la Vila de Sitges, i per al benefici comú.

La situació econòmica de Bears Sitges, com comentàvem, també s'ha vist afectada, ja que cada any es
descapitalitza per atendre el programa solidari que venim fent des de fa més d'una dècada, i que
lamentablement no hem pogut atendre el 2020, però esperem poder reprendre-ho en els pròxims anys.
Bears Sitges ha començat un principi d'acord amb l'Ajuntament de Sitges, amb la intenció d'arribar a un
conveni que permeti rebre un ajut per part de l'Ajuntament que permeti pal·liar una mica la situació
financera de Bears Sitges. Agraïm enormement aquest acostament, ja que Bears Sitges sempre ha defensat
que la nostra existència i la promoció que Bears Sitges fa de la Vila a nivell mundial, sempre és més efectiva
si anem de la mà amb la institució principal de la Vila.

No obstant , seguim necessitant l'ajuda econòmica de totes aquelles persones que creguin oportú participar
en el crowdfunding que vam posar en marxa a petició de diferents assistents habituals a l'Bears Sitges Week.
No importa la quantitat que cada persona pugui donar, totes elles són i seran d'una enorme ajuda perquè
Bears Sitges pugui seguir endavant. Hi poden participar amb les seves donacions des de l'enllaç que trobareu
a www.bearssitges.org .També, conscients que els nostres sponsors habituals han patit com nosaltres aquest
cop econòmic, aprofitem per demanar a tots els comerços de Sitges que es puguin haver vist beneficiats en
algun moment per les accions i activitats de Bears Sitges, que si poden aportar una petita ajuda, contacteu
amb nosaltres a bearssitgesglobal@gmail.com per poder gestionar-la.

Bears Sitges Meeting (29-30 abril - 1r i 2 de maig)
Encara que falten pocs dies per a les dates que teníem previst la celebració del primer esdeveniment anual
"Bears Sitges Meeting", tot i que no hi ha activitats oficials de Bears Sitges per aquestes dates, volem
convidar a tots els Bears que ja tenien previst assistir, que vinguin igualment a Sitges, que la nostra Vila serà
igualment d'acollidora, que serà un enorme plaer veure'ns de nou, encara que haguem de mantenir les
precaucions que la situació exigeix i que tots hem de seguir. Convidem a tots els nostres sponsors a que
publiquin en el nostre grup de Facebook de Bears Sitges Meeting "OFICIAL" aquelles activitats, horaris,
ofertes i informació que vulguin fer arribar als Bears que ens donarem cita durant aquests dies, així com els
molts que ens visiten en altres dates.

Bears Sitges Week (3> 12 set)
Mantenim la convocatòria per a aquest esdeveniment. Atès que encara falten mesos i no podem saber com
serà la situació de la pandèmia al mes de setembre, mantenim la convocatòria per a aquests dies. No
obstant, tot i que demanarem als nostres sponsors que preparin activitats per a aquests dies, incloses
algunes excursions. Per part de Bears Sitges s'organitzaran algunes de les habituals com el Sopar Oficial, i si
la situació ho permet, tractarem de trobar la manera de celebrar l'elecció de Mr. Bear en algun lloc segur.
BEAR-VILLAGE, som conscients que un dels principals atractius de l'esdeveniment és el Bear-Village a la
platja, i la nostra intenció és tenir tot a punt per poder fer el model de Village que compleixi totes les
condicions de seguretat, però, dependrà de la situació en què estiguem al mes de setembre i les possibilitats
i exigències legals que les autoritats ens imposin i proposin per a la construcció de l'esmentat Village. Tot i
això, animem a tots els Bears de el món a que no es perdin aquesta cita, el més important són les persones
que feu que aquest esdeveniment sigui el millor i més multitudinari de l'món, i per això sou tots i cada un, la
peça més important.
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