Casserres a 12 de novembre de 2012
Benvolguts associats,
Ens posem en contacte amb vosaltres ja que s’apropen les festes de Nadal i com és habitual
en aquestes dates us fem arribar les activitats que durem a terme. Però també us volem
assabentar de com ha quedat la junta i els càrrecs de la mateixa.:
PRESIDENT: ABEL COTS
SOTS-PRESIDENT: ENRIC GENESCÀ
SECRETARI: ANTONI ROSET
TRESORER/A : IOLANDA BELMONTE
VOCAL :
AGUSTÍ COMELLAS
VOCAL :
JOSEP FRANCESC BERNAL
VOCAL :
JOSEP FORNELL
COMISSIÓ DE FESTES: ABEL COTS
COMISSIÓ EXTERIOR: LAURA TRASERRA
PERSONA EXTERNA CONTABLE : RAQUEL SANCHEZ
PAGINA WEB : ENRIC GENESCÀ
•

Us recordem que el dia 11 de desembre passarem a recollir la loteria de Nadal.

•

Com en els anys anteriors a tots els associats se’ls portarà l’arbre de Nadal. Enguany
està previst que els porti Agro Casser; intentarem que sigui pels dies de la Puríssima.

•

Amb els arbres es farà una plantada al bosc . Com cada any conjuntament amb l’Ampa,
farem la plantada d’arbres en algun indret del municipi. Ja us n’informarem més
endavant.

•

Es convoca el 13è CONCURS D’APARADORS DE NADAL. Els associats interessats
en participar-hi haureu d’omplir la butlleta que us adjuntem i entregar-la abans del dia 12
de desembre a un dels següents membres de la Junta: Barberia Yolanda, Farmàcia
Roset Estivill, Fuster Xàies, E&G Assessors, El rebost d’en Pep i El Rebost de la
Victoria i Logiart .
El jurat seran persones externes i vinculades a l’art i la cultura que passarà a veure
els aparadors el dimarts dia 18 de desembre al vespre i el veredicte es notificarà el
dissabte dia 22 de desembre de 2012.
Els premis són : 1er.
90 € ; 2on. 60 € 3er.
30 €
Per sol fer de participar-hi es premiarà amb un val de 10 €
Us animem a participar-hi!!!!!!!

•

El dissabte dia 5 de gener es farà la Fira Tradicional de Reis a la Plaça Santa Maria.
Per això ens agradaria que hi participéssiu a fi de que els visitants coneguin i puguin
comprar els nostres productes.

•

Tothom qui vulgui fer-hi parada, que ens ho comuniqui a qualsevol membre de la junta
abans del dia del dia 2 de gener, dient els metres d’espai que necessita.

Us farem arribar 2 vals per anar a esmorzar botifarra i all i oli el dia de la fira.
•

Us enviarem un calendari del 2013 amb les festes locals de Casserres.

•

Us recordem que teniu a la vostra disposició la pagina Web
http://www.comerciantsdecasserres.com per les consultes que ens vulgueu fer,
Hem observat que en la pagina web vostra privada que teniu a la web dels comerciants
molts teniu la adreça de correu electrònic malament ja que el
vostre@comerciantsdecasserres.com ja no existeix. Per tant seria bo per tots els que
entren a la vostra pàgina o es volen posar en contacte amb vosaltres, que modifiquésiu
les vostres dades, i només vosaltres la podeu canviar, costa molt poc els pasos que
teniu de fer son: 1er. Anar a la vostra pàgina i anar on diu ZONA PRIVADA allà cliqueu i
s’obrirà una pagina on s’hi ha de posar el nom d’usuari que teniu i la contrasenya, un cop
fet això s’obre una altra pantalla i aquí podeu modificar el que vulgueu posar fotografies
etc...un cop modificat heu de clicar ( guardar ) a la mateixa pantalla i sortiu del tot
tancant la Web. Si voleu saber si ha anat be torneu a buscar la vostra pàgina.
http://www.comerciantsdecasserres.com . i ho podeu comprovar. Per a qualsevol
consulta podeu posar-vos en contacte amb PC imagine o amb l’Enric Genescà
En nom de tota la Junta , us desitgem molt Bones Festes i pròsper any 2013.
Atentament,
El secretari,

El President

Antoni Roset

Abel Cots
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