Una vegada més, tanquem any a la Zona
Esportiva de Can Bosch. Un any més, en
que hem pogut oferir les nostres instal·
lacions a tothom, tant als que ja ens conei·
xeu i veniu regularment, com als que ens
heu visitat per primer cop (i que esperem i
desitgem que repetiu).
Aquest, però, no ha estat un any fàcil. La
crisi, la manca de feina, les dificultats eco·
nòmiques, en definitiva, que estant patint
molts dels membres de l’Associació han
fet que tots ells hagin hagut de fer un gran
esforç per tirar endavant una tempora·
da que, en el seu inici, era absolutament
incerta.
Vagi per endavant tot el meu agraïment
a tots els nostres socis. A aquells que, tot
i ser d’edat avançada, volen mantenir viu
allò pel què han lluitat durant tants anys,
a aquells que, encara que no poden venir
massa, fan també l’esforç de continuar, any
rere any, només per col·laborar, a aquells
que participen activament i desinteressa·
dament en activitats i tasques diverses per
tal de mantenir l’Associació viva... En fi,
Moltes gràcies a tots!!!.
Sense aquest treball conjunt no hauríem
pogut superar un any tant dur, mantenint
una bona qualitat a les instal·lacions, amb
uns horaris d’obertura tant extensos i ofe·
rint un espai familiar i acollidor a tots els
que ens heu visitat.
Aquest any hem recuperat una part de
la nostra activitat esportiva, iniciant el
Torneig de Frontó de Primavera i mantenint
el Torneig de Petanca d’Estiu. Ambdós amb
una notable participació, la qual cosa ens
anima a celebrar noves edicions. A veure si
s’anima més gent a participar, doncs tot·
hom hi és benvingut. També s’han iniciat
unes classes de tennis per petits i grans
molt interessants.
Encara que les instal·lacions de la Zona
Esportiva resten obertes tot l’any, la piscina
és la nostra protagonista i per això dedi·
quem especial atenció a la seva obertura i

al seu tancament. Dues grans festes acom·
panyen aquestes fites.
Al juny varem poder celebrar la inauguració
de la temporada amb un gran ventall d’ac·
tivitats, una botifarrada popular per dinar
i, com no, la primera jornada de portes
obertes de l’any, amb accés lliure a totes les
instal·lacions.
Gràcies a la col·laboració del Xiulet, enti·
tat cultural de l’Ajuntament, varem poder
gaudir, tant a la piscina, com a terra ferma,
d’unes excel·lents atraccions inflables i
d’altres accessoris de lleure que van fer les
delícies de petits i grans.
A finals d’agost hi varem tornar, amb una
nova jornada de portes obertes i més acti·
vitats. Durant el dia es van organitzar diver·
ses activitats lúdiques i esportives per la
canalla (jocs a la piscina, carreres de sacs,
bitlles...). Pels grans, un complement ener·
gètic excepcional: Uns bons “pinxitos” de
botifarra, xoriço o cansalada.
A la nit, varem acabar amb un bon sopar,
quasi de gala, que va ser felicitat pels assis·
tents. El nostre agraïment a “La Cuina de
l’Ariadna” per la qualitat del menú.
Després de l’àpat varem organitzar, en clau
d’humor, el nostre primer concurs de nous
talents, “Tu si k vales”, amb la participació
de diversos “artistes” que varen fer gaudir
d’una sobretaula extraordinària a tots els
assistents. Varem viure moments estel·lars,
com l’actuació del duet “Pimpinela”, o el
nostre primer i merescut guanyador, el mag
Ignasi, que va deixar bocabadats el jurat i
tots els assistents.
Després de tantes emocions, un bon ball
amb el grup “Orgue de gats” ens va servir

per baixar el sopar i tancar l’estiu amb un
bon gust de boca.
A banda de les grans celebracions per inau·
gurar i acabar la temporada de piscina, hem
endegat noves propostes per tal de facili·
tar que tothom pugui fruir de les nostres
instal·lacions sense fer malbé l’economia
de ningú:
• Servei de barbacoa amb preus especials
per qui es volgués banyar.
• Ofertes especials per grups.
• Entrada especial de tarda a preu reduït,
amb molt bona acollida.
A més a més, com sempre, varem cedir
les nostres instal·lacions a l’Associació de
Veïns per col·laborar amb la Festa Major del
barri, oferint una jornada més de portes
obertes a finals de juliol.
Per tancar l’any, hem celebrat la nostra
castanyada, amb sopar i ball, i estem pre·
parant una gran festa de Cap d’Any per
poder mirar el proper amb més optimisme
i bons desitjos.
Per acabar, vull tornar a destacar que ha
estat l’esforç de molta gent el que ha fet
possible un any tan complert, des dels que
han col·laborat participant, fins els que
s’han implicat en la organització de les
activitats. A tots ells, moltíssimes gràcies i
fins l’any que ve.
Bon any a tothom!!!
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