
 

Benvolgut/da, 

Us adjuntem unes imatges de la XXI Exporecerca Jove i de les cerimònies d’inauguració i 
cloenda.  A més a més, ens complau transmetre aquest missatge d’agraïment perquè, 
malgrat enguany ha estat un any ple de complicacions a causa de la suspensió de MWC i 
YOMO, heu mantingut la vostra col·laboració que ha estat, un cop més, de crucial 
importància. Aprofitem, també, per indicar-vos que en breu us lliurarem la memòria de la 
XXI Exporecerca Jove. 

Atès que MAGMA en pocs dies ha de justificar davant les administracions les subvencions 
econòmiques atorgades per celebrar la XXI Exporecerca Jove, li preguem que ens faci 
arribar el més aviat possible el cost econòmic en què es pot valorar la seva aportació a la 
celebració d’aquest esdeveniment. Resulta molt important per nosaltres aquesta informació 
per confirmar el pressupost de la mostra. 
  
Aprofitem també l’ocasió per pregar-vos que confirmeu si continua la vostra col·laboració 
en la següent edició de l’Exporecerca Jove, que se celebrarà el 2021. Si veieu convenient fer 
alguna modificació d’algun tipus en els nostres acords, us demanem ens ho feu saber abans 
del 15 de setembre de 2020. 

Tot i que disposem de les vostres dades, pot ser que s’hagin esdevingut modificacions, ja 
sigui en el logo o en la denominació de l’entitat. Per aquesta raó us preguem que ens 
notifiqueu qualsevol modificació en aquest sentit. Si ens les comuniqueu abans del 15 de 
setembre de 2020, es reflectiran amb tota seguretat en tot el material imprès que s’elabori. 
Si la modificació fos comunicada més tard, farem el possible per incloure-la en el material 
imprès. En cas que ja estigués editat, només podrem efectuar la modificació en el material 
de la web i aquell que posteriorment s'editi. El logo que disposem de la seva entitat es pot 
consultar a la nostra pàgina web.  

Cordialment, 

Pol Burkardt i Pol Saludes 
Comitè Patrocinadors i Associacions 
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