
 

 

Benvolgut Sr. Israel Luque, 
 
- Vist els malentesos que estan provocant les seves respostes via mail a l'organització 
de la 10ª Diada m'agradaria fer-li un recordatori de tot allò que el CE BISBAL 
BÀSQUET necessita per tal de poder dur a terme l'acte, i que des del nostre punt de 
vista, el Patronat d'Esports, que vostè dirigeix, hauria de poder posar a la disposició 
del club: 
 
- PAVELLÓ ESPORTIU. 
- PAVELLÓ FIRAL. 
- PISTA DEL MAS CLARÀ. 
 
Totes tres instal·lacions adequadament preparades per la pràctica esportiva habitual 
(que no creiem que s'hagi de presentar cap instància per estar correctament i dignament 
a punt.) 
 
- Tots els vestuaris del pavelló. 
 
- L'equip de música degudament preparat. 
 
- Les pistes del firal amb la disposició de cistelles que li ha passat, de forma molt 
ben representada i gràfica, el nostre coordinador. 
 
- 2 conserges desde les 7:30h (hora en què la comissió de pares serà present al 
Pavelló per muntar la Diada), fins les 20:00h (hora en la que creiem que haurem 
pogut recollir-ho tot). 
 
- El congelador de la Frigo que és a la piscina municipal. (Nosaltres no tenim 
disponibilitat de transport per anar-lo a buscar.) Creiem que la brigada 
municipal de l'Ajuntament de la Bisbal podria realitzar aquesta gestió, si vostè 
ho demana al seu responsable, el Sr Camó. 
 
- La zona d'aparcament de davant del pavelló, degudament tallada al trànsit i 
lliure d'obstacles. 
 
- Les màquines expenedores del vestíbul, desconnectades i fora de servei. 
 
- La farmaciola del pavelló, amb tot el material necessari per atendre en primer 
moment qualsevol lesió i accident, que aprofitem per dir-li que ara mateix no té 
ni esperadrap. 
 
Esperem haver-li recordat tot, i que no ens haguem deixat res. De totes maneres 
esperàvem poder-lo trobar alguna d'aquestes tardes en el seu lloc de treball, l'oficina 
del Patronat, crèiem que ahir dimarts hi seria i ens hauria pogut atendre personalment 
de totes les qüestions tècniques que requereix la preparació de la Diada de Bàsquet 
Base. Al no ser-hi, ahir, ni dilluns ens vam veure obligats a enviar-li per mail; esperem 
que això no l'hagi molestat. 
 
Si necessita qualsevol, ja sap que trobarà qualsevol dels responsables del club a les 



 

 

tardes a l'oficina, en un altre cas es pot posar en contaccte telefònic amb nosaltres, això 
sí, en horari de tarda ja que nosaltres en horari de matins estem ocupats 
professionalment. 
 
Li donem les gràcies per endavant per totes les gestions que haurà de fer per contribuir 
al correcte desenvolupament de la Diada de Bàsquet Base, un dia que esportistes del 
nostre club el viuen amb molta il·lusió i com una autèntica festa. 
 
Rebi una cordial salutació, 
 
 
Joan Ferrer i Jofre 
 
President del CE Bisbal Bàsquet 
 
 


