COMUNICAT DEL CELLERA CF.
Benvolguts/des famílies, jugador/es, socis i simpatitzants que formeu part del CELLERA CF.
Aquest full informatiu que rebeu és per comunicar-vos que la gestió del club ha fet un relleu.
Hi ha Junta nova, formada per mares i pares que hem decidit gestionar una entitat centenària
perquè els nostres, vostres fills/es, cellerencs i veïns/es puguin seguir gaudint de la pràctica del
futbol. Venim amb les piles carregades i les il·lusions renovades, venim a aprendre i a donar un
cop de mà a qui faci falta, venim a escoltar però també a parlar i a oferir-vos una comunicació
el màxim de transparent possible.
Ens hagués agradat fer un acte de presentació al camp de futbol per informar-vos de totes les
idees, objectius, solucions...però no ha estat possible. Com bé tots sabeu, la pandèmia, els
rebrots i les normatives que hem de seguir, malauradament són la notícia del dia i no feien
viable un esdeveniment de proximitat. Així que us farem cinc cèntims del més important a curt
termini i el que farem per tirar endavant i poder començar una nova temporada.
A part del canvi de Junta, també hem canviat tot l´organigrama esportiu i que amb una nova
coordinació hem aconseguit formar 11 equips i uns 150 jugadors aprox. Celebrem l´ascens del
1er equip a 3ª Catalana, amb entrenador i jugadors nous, motivats per la il·lusió de mantenirse a la categoria.
Tot això només ho podrem tirar endavant tots junts si hi posem esforç i ens dipositeu la
confiança en aquest inici anormal de temporada que ens ha tocat viure, per tant APUNTEUVOS!!. Tot seguit us expliquem com ho heu de fer.
En el full d´inscripcions que us adjuntem, heu d´omplir tots els apartats que us demanem, tot
seguit signeu i el podeu reenviar a l´adreça de correu del club: celleracf@gmail.com o bé
podeu fer arribar el full al local de reunions de la Junta, C/ Passeig de l´Estació,13, 2º pis (50m
del bar La Presó), de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 18h i en Jaume (678888242)
us el recollirà. També podreu resoldre qualsevol dubte o informació que necessiteu. Abans del
15 d´agost com a màxim, necessitaríem tenir les inscripcions per saber amb qui comptem, si
algú és vol desvincular del club també ens ho hauria de comunicar.
La novetat més important a l´hora de fer la inscripció amb els jugadors federats, és la
tramitació de la fitxa a través del Portal del Federat. Cada jugador haurà de tramitar-la, és molt
important, ja que sinó no podrà jugar ni entrenar, la fitxa alhora també és una assegurança. No
té cap complicació alhora de fer-la, el club us enviarà la contrasenya que teníeu la temporada
passada, si cal la podeu canviar i si no ho veieu clar i necessiteu ajuda no dubteu a dir-ho.
Els jugadors no federats del club (jugadors/es nascuts entre 2012 i 2017) no heu de tramitar
cap fitxa, només omplir la fulla d´inscripció. El Consell Comarcal ja ens comunicarà l´inici del
campionat.
La previsió per començar els entrenaments serà a partir de la primera setmana de setembre
excepte el primer equip que comencen la tercera setmana d´agost, sempre hi quan les
informacions que ens arribin de la FCF, de l´Ajuntament o bé del Departament de Salut siguin
positives en la seguretat per la salut de tothom. Els protocols a seguir ja us els farem arribar
més endavant, ara seria en va, ja que sovint canvien les normatives que hem d´aplicar.
Res més, fer-vos saber que les xarxes socials i a la web del club: www.celleracf.info trobareu noves
notícies i continguts per estar informats constantment. A l´Instagram: celleracf celleracf3cat
Visca el CELLERA CF.!!

