L’INFORMATIU
S’HAN ACABAT LES VACANCES!!!
Tot un curs nou s’obre al nostre davant. Noves expectatives, noves il·lusions, nous projectes... també noves
dificultats... i nous reptes! Ja ha passat el mes d’agost,
amb la seva meteorologia plenament estival (uf, quina
calor!) i ha arribat el setembre acomiadant les orenetes
i donant pas a les primeres nuvolades i pluges que auguren la tardor que es va acostant.
I amb tot això... la nostra entitat reprèn la marxa! Les
obres necessàries per adequar l’edifici a la normativa
de seguretat –subvencionades per l’Ajuntament, al qual
estem infinitament agraïts- ja han acabat (bé, queden
algunes resquícies –tot plegat és un procés llarg, ja se
sap); la Covid-19 continua afectant-nos i ens obligarà a
ser molt curosos amb les mesures de seguretat i higiene en totes aquelles activitats que vulguem realitzar;
les diverses seccions de l’entitat comencen a posar en
marxa partits, classes, instal·lacions tècniques i assaigs;
i aquest mateix mes de setembre (el diumenge 20, no
ho oblideu) celebrarem l’Assemblea General de Socis
per retre comptes del curs passat, presentar els projectes del nou curs i... canviar la Junta. Per cert, en aquest
respecte hi haurà molt bones notícies, no us les perdeu!!!!
En fi, que El Centre gaudeix d’una salut de ferro i es
prepara per afrontar un curs que esperem que sigui
meravellós! Amb aquesta nota volem comminar-vos a
restar sempre pendents de la programació de l’Entitat i
a participar en totes les activitats que s’hi realitzin, ja
sigui com a públic, ja sigui com actuants. El Centre ens
hi espera!!!! Fora la mandra, no ens quedem a casa!!!!

Benvolgut/da soci/sòcia.

Per la present, en nom del president Jaume Masana Baqués, et convoco a l’Assemblea General anual de socis que tindrà lloc
el diumenge 20 de setembre de 2020, a les
19.00 hores, a la sala “Joan Font” d’El Centre.

L’ordre del dia serà:


Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. informe de les seccions.



Informe de gestió.



Comptabilitat i aprovació.



Canvi de Junta Directiva



Torn obert de paraules

Per a la renovació de la Junta Directiva es
poden presentar candidatures fins al diumenge 06 de setembre de 2020, o bé físicament en horari d’oficina, o a través de
l’email <cencat@cencatsvh.org> o contactant amb el president actual Jaume Masana.

QUE ENS PUGUEM RETROBAR BEN AVIAT A EL CENTRE
I TINGUEM TOTS UN CURS BEN PLE D’ÈXITS I SATISFACCIONS!!!!

El Secretari d’El Centre
Roc Escala Sàbat

La Junta

