
Gandia, a 10 de Febrer del 2015

Estimats pares i mares,

Enguany el club ha arribat a un acord de col·laboració amb la clínica TECMA, una
clínica de referència en temes esportius. L’acord inclou uns preus franquiciats per a
tots les membres de l’escola d’Atletisme i Triatló en molts dels serveis que te la
clínica  com  per  eixample,  proves  d’esforç,  ecografies,  ressonància  magnètica,
estudis biomecànics, analítiques, cardiologia, etc…

L’acord el vàrem signar a principis d’octubre però no hem donat els carnets encara
perquè hem esperat a tindre les de la gent que s’apuntat més tard. Així hi tot hem
tingut que tallar en una data determinada i si algú no la rep que ho comunique per
a fer-li-la en la major brevetat possible.

Una vegada entregats (es repartiran durant la setmana del 16 de Febrer) els
carnets/targeta  farem  una  reunió  informativa  amb  el  personal  de  TECMA  el
Dijous, 19 de Febrer a les 20.00h en la seu del Club (C/ Gabriel Miro, 40-Baix) ,on
ens explicaran detalladament l’utilitat de la targeta/carnet a la clínica. 

Per altra banda, també podeu veure que la targeta ens aprofitarà com a carnet de
soci  per  a  ensenyar,  en  cas  necessari,  en  alguns  comerços  en  els  que  establim
convenis de col·laboració.



     Gandia, 10 de Febrer del 2015

Estimats pares i mares:

Un  any  més  arriba  la  Cursa  de  la  Dona que  organitza  el  Club  i  que  es  una  font  de
financiació  per  a  l’escola  d’atletisme.  Aquest  any,  anem  a  dedicar  l’euro  solidari  a  un
projecte  d’investigació  concret  dirigit  per  la  doctora  Ana  Lluch  nomenat  “Análisis
genómico  en  tejido  tumoral  de  mujeres  jóvenes  (menores  de  35  años)  con  cáncer  de
mama“

Paral·lelament a la solidaritat de les participants de la Cursa,  enguany nosaltres com a
entitat  sense  ànim  de  lucre,  ens  hem  volgut  sumar  aportant  la  nostra  solidaritat  al
projecte. Així, hem comprat 7000 polseres solidàries que hem pagat nosaltres i que tot el
que recaptem en la venda d’aquestes també ho destinarem al mencionat projecte.

Com vegeu, es una quantitat prou elevada de polseres,  però pensem que entre tots ho
podem  aconseguir.  Per  això  us  demanen  la  vostra  col·laboració  i  esforç  en  la  venda
d’aquestes, cadascú en les que puga, si pot ser amb un mínim de 5 polseres per família. Les
podreu arreplegar en la oficina de la pista d’atletisme els dilluns, dimarts i divendres de
17,30-19,30hrs i/o en la Seu del Club al C/ Gabriel Miro, 40-Baix els dijous de 17,00-20,00
hrs.

També estaran disponibles en els punts d’inscripció de la cursa i en tots aquells punts que
es  sumen  a  la  causa,  anirem  informant-ho  en  la  web  de  la  cursa
www.cursadeladoanagandia.com

Moltes gràcies a tots/es per el vostre esforç

http://www.cursadeladoanagandia.com/

