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II CROS DEL BAIX MONTSENY

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

Èxit d’organització i de participació

Per al proper divendres 25 de gener, està
convocada l’Assemblea Anual de Socis del
Club Atletisme Baix Montseny que es
celebrarà a la Sala ‘Actes de l’Esplai de
Sta. M. Palautordera a 2/4 de 8.00 de la
tarda.
L’ordre del dia és el següent:
1.- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea
anterior.

El nostre Club ha organitzat amb èxit la
segona edició del Cros del Baix Montseny,
competició que forma part del Campionat
Escolar del Vallès Oriental
El millor de tots els atletes del Club va ser
Fernando López de Sagredo, que va
guanyar a la categoria de Promeses.
Altres atletes que es van destacar van ser
els següents:
Categoria dels Juvenils: Joan Anglada (5)
i Albert Galin (7)
Categoria dels Infantils: Jordi Gisbert
(14) i Vera Pérez (11)
Categoria dels Alevins: Blau Martín (29) i
Sergi Rodríguez (31)
Categoria dels Benjamins: Anaïs
Fugarolas (13)
Categoria dels Prebenjamins: Anna
Rodríguez (9) i Eulàlia Ferrán (11)
Categoria dels minis: Erik Fugarolas (4)

2.- Aprovació de la gestió de la Junta
Directiva amb el resum de les activitats
realitzades el 2012.
3.- Aprovació del programa d’activitats per
al 2013.
4.- Liquidació dels pressupostos del 2012.
5.- Aprovació dels Pressupostos per al
2013.
6.- Remodelació de la Junta Directiva.
7.- Precs i preguntes.
COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA
L’Assemblea és l’òrgan suprem de govern
de l’Entitat.
Integren l’Assemblea tots els socis i sòcies
de ple dret.
Són sòcies o socis del Club aquelles
persones que havent sol·licitat la seva
admissió, han estat acceptades.
Els socis de ple dret han d’estar al corrent
de pagament de la quota social.

BON ANY NOU
ELS DRETS DELS SOCIS

La Junta Directiva del Club us desitja un
Bon Any Nou 2013.

Els socis de ple dret tenen, entre altres,
els següents drets:
1.- Participar amb veu i vot a les
Assemblees.
2.- Ser elegit i elegible per als càrrecs de
govern.
3.- Participar i gaudir de les activitats
organitzades per als socis.
4.- Beneficiar-se de les ofertes de material
esportiu.
5.- El dret d’ésser informats de la marxa
del Club

EL XADALL DEL CLUB

2013
INICI DE LES ACTIVITATS

Tots els interessats en disposar del
xandall oficial del Club, poden realitzar
l’encàrrec als membres de la Junta
Directiva amb el següent preu:

L’Escola d’Atletisme del Club iniciarà les
activitats el proper dimarts 8 de gener de
2013, essent les properes competicions:

Socis del Club:

Diumenge 20 de gener Cros a St. Celoni

Preu subvencionat (20%), a 40 €

Diumenge 27 de gener
del Vallès

No socis del Club:

Cros a La Roca

A preu de cost, a 50 €
II FESTA SOPAR DEL CLUB
L’ANUARI 2012
El Club disposarà ben aviat de L’Anuari,
Butlletí recopilatori i estadístic del que ha
estat el darrer any,
El podreu obtenir en format paper o en
versió digital, descarregant-lo de la nostra
web. En la propera Assemblea i en la
Festa del Club estarà a la vostra
disposició.

El proper divendres 25 de gener a partir
de les 9 de la nit a la Masia de Cal
Bonamic de Sta. Maria de Palautordera,
celebrarem la II Festa del Club.
Cal confirmar la participació. Per a les
reserves i l’adquisició dels tiquets cal
posar-se en contacte amb qualsevol
membre de la Junta Directiva, podent-ho
fer a la mateixa pista d’atletisme en els
horaris d’entrenament.

