Bon vespre a tothom!
Jugadors i jugadores dels diferents equips de FUTBOL del Club Esportiu Puig-reig, autoritats,
membres de la federació, familiars i amics. Benvinguts a l’acte de presentació dels equips de la
temporada 2016-2017.
Enguany ha començat una nova junta directiva del club.
Pels que vàreu poder assistir a la reunió de pares d’inici de temporada, ja ens coneixeu. Aquell
dilluns 5 de setembre ens vam presentar com un grup de pares i mares del futbol base, que vam
decidir emprendre aquest viatge amb ganes i il·lusió per tirar endavant el club, tot i tenir present
que era un gran repte per a tots nosaltres, després de l’experiència i del gran nivell d’organització
de la Junta anterior i sobretot, després d’un any tan festiu i ple d’activitats arrel de la celebració
del Centenari.
Es evident que el llistó era molt alt, però tots vam acceptar seguir endavant amb alegria i bon
humor, com diu l’himne del Puig-reig, pensant que amb humilitat i treball podrem aconseguir
veure com els nostres fills i filles gaudeixen i creixen en el món de l’esport i el futbol, treballant
valors com el companyerisme, l’esportivitat, el compromís i la responsabilitat.
Els canvis sempre són difícils i les arrencades sempre costen, però amb bona voluntat i moltes
ganes, hores de dedicació i esforç per part de tots els membres de la Junta, hem intentat tirar-ho
endavant i anar aprenent tots aquells tràmits que calia fer en cada moment per iniciar la
temporada el millor possible.
Des d’aquí volem donar les gràcies a la Rosa Garcia per la seva bona predisposició alhora de
ajudar-nos i assessorar-nos. I agrair també, al Pep Ribera, l’únic membre de l’antiga junta que va
acceptar continuar un o uns any/s més en la Junta Directiva, per haver confiat amb nosaltres i
animar-nos a formar part d’aquest grup de pares i mares per tirar endavant el club, amb alegria i
bon humor, amb il·lusió i ganes de treballar.
I a tots vosaltres pares i mares us volem demanar disculpes pels errors que hem pogut tenir en
alguna ocasió. L’objectiu de la nostra junta és millorar, dia a dia, per fer les coses el millor
possible.
Així doncs, arribats avui, ara i aquí, a l’acte de presentació dels equips de la temporada
2016-2017 i tancant una primera etapa, tots els membres de la Junta estem contents del
treball realitzat fins avui. Hem treballat seguint la mateixa línia de la junta anterior ja que creiem
que una bona gestió i organització dels recursos i de les activitats són claus per l’èxit del Club.
I volem dir-vos també, que la nostra intenció és recolzar i donar suport al Primer Equip, i
aconseguir un bon clima familiar entre tots els que formem part d’aquest club: jugadors i
jugadores, entrenadors, delegats i delegades, formadors i coordinador, fisioterapeutes, pares i
mares i tots els col·laboradors que ens fan costat.
Sense totes i cadascuna d’aquestes persones, tot això no hauria, no és i no serà possible. Per
aquest fet, tenim una sèrie de motius per estar contents que tot seguit, us exposem:


Estem contents perquè vosaltres, pares i mares, heu confiat amb nosaltres portant els
vostres fills al Club Esportiu Puig-reig. Com ja sabeu, el futbol base és un dels pilars
fonamentals del club, tant a nivell esportiu com econòmic ja que és on es viu l’esport de
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forma més desinteressada i menys professional ja que els nens i nenes volen gaudir i
passar-s’ho bé jugant a futbol.


Estem contents perquè s’ha format un total de 13 equips de diferents categories que
mouen a més de 170 persones.



Estem contents per la bona resposta que hem tingut per part dels socis del club i per part
d’empreses o establiments col·laboradors.



Estem contents perquè l’Ajuntament ha seguit apostant per la nova Junta i segueix
col·laborant i ajudant per seguir donant vida a una entitat centenària del poble.

I PERSONALMENT!!! estic molt contenta de ser la primera Presidenta del Club Esportiu
Puig-reig. La 1ª. dona presidenta d’un club de futbol centenari.
Vaig acceptar el càrrec de Presidenta amb il·lusió perquè sabia que tenia al costat un gran
equip de 9 persones, amb qui podia comptar i confiar, amb ganes de treballar i disposats a
passar part del seu temps lliure desinteressadament, treballant amb un objectiu comú:
SEGUIR ENDAVANT AMB EL CEP!
A tots ells, moltes gràcies pel seu esforç i hores de dedicació perquè tot això funcioni,
TOTS SOM dalt del vaixell i VOLEM que arribi a bon port!
Des d’aquí, també vull donar les gràcies de nou als entrenadors i als treballadors i
col·laboradors del club per la tasca que estan realitzant al nostre costat.

I PER ANAR ACABANT ja que tots ja devem tenir la panxa buida i se sent molta olor a
botifarres, voldria desitjar-vos que tots els que formem part d’aquesta gran família del Futbol de
Puig-reig, seguim gaudint del dia a dia del club, amb il·lusió, treball, esportivitat i companyerisme,
valors que intentem transmetre als nostres/vostres fill i filles.
Us recordem també que estem a la vostra disposició per recollir les vostres inquietuds, amb la
finalitat de fer créixer el Club Esportiu Puig-reig.
Moltes gràcies a tots , per la vostra assistència i la vostra paciència!

SEMPRE AMB ALEGRIA I BON HUMOR!!!
VISCA EL FUTBOL! VISCA EL PUIG-REIG! I Visca Catalunya!

Puig-reig, 19 de novembre de 2016
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