ACTA REUNIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES
Lloc: Sala de Reunions
Dia: 11/05/2017
Hora: 20.30

HI assisteixen les següents entitats esportives:
Futbol Club Pradenc
Club Tenis Prats
Club Patí Lluçanès
Unió Excursionista
Set de córrer
S’excusen:
Club Bàsquet Prats, Unió Ciclista Lluçanès Club Natació, Ocellaires i Societat de Caçadors.
Alcalde i regidor d’esports: Isaac Peraire
S’excusa: Blanca López (tècnica d’esports)
L’ordre del dia a seguir era:
1. Aprovació acta anterior.
L’alcalde comenta que s’ha rebut per correu electrònic, però que n’hi ha en paper per donar-hi
un cop d’ull, queda aprovada.
2. Festa de l’esport 2017.
L’alcalde comenta que aquesta taula d’esports s’ha convocat únicament per parlar del tema de
la festa de l’esport que es farà el proper 28 de maig.
Es parla del tema del detall que es farà, en surten idees com medalles, gorres...es desisteix del
tema de les “xuxes” per optar per un tipus de regal més adequat al món de l’esport. Finalment
es decideix per unes bosses amb el logo de l’ajuntament sense posar-hi cap tipus d’escrit per
tal de poder-les utilitzar ja sigui en més edicions o en altres activitats.
Es decideix dur a terme la festa de l’esport al Passeig i de 10 del matí a 1 del migdia.
Seguidament es passa a parlar amb cada entitat de les necessitats que tindran per aquell dia:
El Club tennis demana un parell de taules i 5 o 6 cadires,un altaveu amb micro.
Set de córrer ha passat el material abans i també necessiten altaveu amb micro.
La resta d’entitats no necessiten res, si que es comenta la necessitat que l’inflable demanat a
la diputació i del qual se’n farà responsable l’unió excursionista tingui pesos per aguantar-lo ja
que no es pot clavar al terra. A la diputació també s’han demanat cadires de rodes i alguna
carpa.

