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FOMENT DEPORTIU CASSANENC

L'assemblea del Foment torna a demanar
un altre pavelló esportiu per Cassà
El Foment Deportiu Cassanenc insisteix a demanar una millora de
les instal·lacions per a la pràctica
de l’esport i consideren que cal un
nou pavelló per poder encabir la
gran quantitat d’usuaris que fan
servir les seves instal·lacions.
Aquesta reclamació es va fer públic a l’assemblea general de socis, celebrada a la seu del club el
passat 3 de desembre, on entre altres temes es va aprovar la nova
junta directiva de l’entitat, el pressupost per la nova temporada i l’increment de les quotes dels socis.
Com sol ser habitual en aquestes convocatòries, el nombre d’assistents va ser mínim, si es té en
compte la quantitat de socis del
club; però això no va impedir que
els temes a debat es discutissin
àmpliament, sobretot aquells que Francesc Nadal, president de l'entitat, es dirigeix als socis assistents a l'assemblea
feien referència a determinats as- del Foment
pectes concrets del funcionament
de l'entitat.
En la presentació de la memòria de l’any, el president del
Últimes
Foment Deportiu Cassanenc, Francesc Nadal, va insistir en un
dels temes de major actualitat del club dels darrers anys: la
necessitat de gaudir de més instal·lacions per atendre les peticitendències
ons dels jugadors. El fet que a l’assemblea hi assistís el propi
alcalde de Cassà, Antoni Baulida, va permetre que el batlle resen tall i
pongués les qüestions plantejades per la directiva del Foment
que, en definitiva, el que demanaven és que proporcionés una

pentinat!
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Bàsquet
49.095,00
Hoquei
20.804,00
Patinatge
14.343,50
Tennis taula
16.350,00
Socis
28.880,00
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17.730,00
Natació
1.600,00
Loteria Nadal
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Snaks
10.400,00
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1.081,83
Futbol pista
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Retenció deute pavelló
Secretaria
Material oficina
Comissió bancs
Revisió mèdica
3.900,00
Total
174.084,33
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nova instal·lació esportiva coberta
per a la pràctica dels esports de
sala. Nadal va recordar que, en
anys anteriors, el projecte de cobertura de la pista exterior semblava que era la solució; però ara el
projecte no s’ha posat en marxa i
els problemes per atendre les demandes de les diferents seccions
continuen, amb la qual cosa va
tornar a sol·licitar que s’executés
algun projecte per resoldre
la mancança. A l’assemblea també es va recordar que s’havia presentat una maqueta sobre com podia ser el nou pavelló; però que, a
l’hora de la veritat, el projecte no
s’havia convertit en realitat
L’alcalde de Cassà va respondre explicant que el propòsit del
nou pavelló en la seva concepció
inicial, s’havia deixat aparcat davant la
nova regulació urbanística de tota la zona
que hi ha a tocar les instal·lacions esportives. Aquesta reordenació, amb la consegüent cessió de terrenys a l’ajuntament,
permetrà la ubicació d’un nou camp de
futbol i facilitarà l’espai necessari per a la
construcció del nou pavello, a més de proporcionar unes zones per als aparcaments.
Aquest procés, però, encara no és immediat, ja que primer cal concretar la cessió
dels terrenys i llavors encabir de la millor
manera possible el nou pavelló segons es
consideri més convenient.
Malgrat les respostes de l’alcalde, la junta del Foment va voler fer constar en acta
la seva petició de millors infrastructures per
a la pràctica de l’esport, atesa la necessitat expressada per diverses seccions del
club.

APROVATS

ELS COMPTES DE L’ENTITAT.

En la reunió es van aprovar els comptes corresponents a l’any 2002 i
el pressupost del 2003, en el qual destacava la voluntat d e trobar ingressos atípics per poder assumir l’increment de les despeses ordinàries de la pràctica l’esport, com són les fitxes federatives i els arbitratges
(els entrenadors tenen el sou “congelat”, va recordar el president).
Si l’any passat (temporada 2001/02) s’havien gastat prop de 162.000
euros, per a la temporada 2002/03, les despeses pujarien fins als 173.000
euros, segons el pressupost aprovat, que preveu un increment de les
quotes lleugerament inferior al cost de l’IPC. Aquest increment de quotes va ser aprovat per unanimitat sense cap esmena. Els socis van
entendre i acceptar els motius al·legats per la junta. També van ser ratificades pels assistents les exposicions del balanç de funcionament de
les diverses seccions del club, durant la temporada ja finida, que van dur
a terme els representants de cada una de les modalitats esportives que
té el Foment: bàsquet -Xavier Carrera-, hoquei sobre patins -Josep
Frayle-, patinatge -Isabel Carbó-, i tennis de taula -Ferran Badosa-.
En el torn obert de paraules, es van exposar diverses opinions sobre
el servei de revisions mèdiques fetes als esportistes de l’entitat, i sobre
el funcionament del suport municipal per la vigilància i manteniment de
les instal·lacions.
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Un moment de
l'assemblea de
socis del
Foment; a
l'esquerra,
Xavier Carrera
llegint l'informe
corresponent a
la secció de
bàsquet

LA JUNTA DEL FOMENT PELS
PRÒXIMS 4 ANYS
President:
Adjunt a la presidència:
Tresorera:
Volcals per seccions:
Bàsquet:

Francesc Nadal
Grau Nadal
Esther Ortiz
Xavier Carrera
Pepe Jiménez
Sílvia González
Jesús Camós
Àngel Viana

Hoquei:

Pepe Frayle
Josep Laromaine

Patinatge:

Anna Saliné
Isabel Carbó
Joan Noguerol

Tennis taula:

Josep Granados
Ferran Badosa
Jordi Badosa
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