Acomiadant l’any 2020 de l’AEE INS MONTGRÒS i balanç curs 2019-20

Soc Joaquim Tomé Gómez i us remeto aquest missatge com a president de l’AEE Ins Montgròs.
Primer de tot, desitjar-vos una bona entrada d’any 2021.
Com sabeu en un any difícil hem fet front a les activitats extraescolars que ens vam
comprometre a l’inici del curs. De fet, som dels pocs que hem mantingut les nostres activitats,
excepte en el primer tancament, durant tot l’any.
Aquest any estem fem activitats de raqueta, hem fet hip-hop, futbol sala, vòlei i guitarra, etc,
encara us podeu apuntar!
La nostra motivació continua sent que tots els nostres joves puguin fer una activitat al millor
preu possible i, per altre banda, promoure, en la mesura del possible, que fossin els mateixos
alumnes o exalumnes els que poguessin col·laborar a la realització de les classes.
De fet, durant aquests anys hem contribuït a la formació dels voluntaris que, complint els
requisits d’edat i compromís, ho han demanat i volem continuar fent-lo.
Per tot això hem comptat amb la inestimable ajuda del centre i molt especialment d’en Jordi
Caelles, ànima d’aquesta associació i del que vull expressar el major agraïment que de segur
és compartit per tots. També gràcies especials a en Dani Moya i els voluntaris que han fet
possible que l’associació continuï.
Aprofito per transmetre la necessitat de que tant les famílies com els joves que ho desitgin,
recolzeu aquesta associació, especialment els que hi formeu o formareu part com a usuaris que
sou els que hauríeu d’estar més implicats i ser part de la seva junta.
Com a resum econòmic de l’any escolar 2019-20 hem de dir que, a pesar de les dificultats ha
sigut positiu, https://www.blogger.com/blog/posts/5090422096751369027 gràcies a l’esforç
de tots i a l’ajuda de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Per aquest curs 2020-21 en aquest moment encara estem pendents de molts pagaments dels
usuaris que esperem aniran arribant però la continuïtat de l’associació està garantida.
En qualsevol cas, espero els vostres comentaris, preguntes, dubtes, idees, qüestions, etc al mail
aeeinsmontgros@gmail.com.
Salutacions i gràcies
Joaquin Tomé
President de l’Associació Esportiva Ins Montgròs

