Convocatòria Assemblea General Ordinària
Format telemàtic
Benvolgut soci, benvolguda sòcia;
La junta directiva del Club Handbol Pardinyes us convoca a l’Assemblea General
Ordinària, que tindrà lloc el dimarts 17 de novembre a les 20.00 h. amb l’objectiu
d’analitzar i tractar els següents punts de l’ordre del dia.
Assemblea General Ordinària:
Dia:
Dimarts 17 de novembre
Hora:
20.00 h.
Lloc:
Telemàtica – en breu us facilitarem la plataforma i enllaç d’accés per
assistir a aquesta trobada-.
Ordre del dia
1. Aprovació acta passada assemblea
2. Valoració temporada 2019-2020
3. Balanç de gestió exercici 2019-2020
4. Pressupost temporada 2020-21
5. Projectes esportius i de gestió temporada 2020-2021
6. Precs i Preguntes.
Donada la importància dels temes a tractar us animen a participar-hi activament
en aquesta reunió.
Molt cordialment,
Sr. José Miguel Zubieta

President
Lleida, 1 de novembre de 2020

La formació esportiva i en valors dels nostres jugadorxs, la nostra raó de ser
El vostre suport i compromís, la nostra força
Benvolgudes i benvolguts,

Gràcies, moltes gràcies pel vostre compromís, per seguir confiant en el nostre projecte, pel vostre
respecte i comprensió en aquests moments tan complicats per tothom. Malgrat la situació, d’aquests dies
grisos, difícils, feixucs..., continuem treballant, amb més intensitat que mai, per superar les adveristats,
per adaptar-nos, de la millor manera possible a les circumstàncies, i continuar amb el nostre projecte
formatiu de #EsportAmbValors, premiat la passada setmana per la Fundació Catalana de l’Esport.
Estem summament orgullosos i agraïts, tant per la vostra resposta, suport i actitud com per la mostrada,
en tot moment, pel conjunt de jugadors i jugadores, així com per tot l’equip tècnic-formatiu de l’entitat.
Gràcies a aquest esforç col·lectiu vam aconseguir arrancar la temporada (ara aturada de manera
temporal, encara que esperem que ben aviat tots i totes puguin tornar a les pistes) amb força i
incorporant nous equips i jugadorxs a la família groc-i-negra.
Tots i totes les persones que tenim la responsabilitat de dirigir aquest club farem tot el possible per donar
la millor resposta esportiva i formativa al conjunt de jugadores i jugadors del Club Handbol Lleida
Pardinyes; estem convençut de que ens en sortirem. També volem agrair, reconèixer i fer-vos sabedors de
l’esforç dels nostres patrocinadors, que malgrat la situació han tornat a donar suport al nostre projecte,
fins i tot, hem incorporat de nous, un fet que en aquests moments té una especial significació.
En aquests moments, com la resta de clubs de Catalunya, no sabem del cert, com quedarà la competició,
els entrenaments en el futur. Pel bé de tothom, no farem especulacions sobre aquest respecte. El que si
us podem dir és que des de la junta treballarem i estudiarem possibles escenaris de futur per tal donar
una resposta acurada a tots els aspectes vinculats amb el dia a dia de la nostra entitat (esportius, tècnics,
competitius, administratius, econòmics...) Us anirem informat puntualment de qualsevol decisió, canvi,
però sempre amb dades contrastades i sense deixar espai a l’especulació.
El dimarts 17 de novembre celebrarem de manera telemàtica la nostra Assemblea General, una trobada
en la qual la vostra participació esdevé cabdal. Com sempre, explicarem els nostres projectes, rendirem
comptes i aclarirem dubtes sobre qualsevol qüestió que sigui del vostres interès. Us hi esperem
Salutacions cordials

José Miguel Zubieta
President
Lleida, 1 de novembre de 2020

