Benvolguts associats,

En primer lloc desitjar-vos un molt Bon Any a nivell personal, així com també
esperem que sigui un any ben pròsper per l’associació. Agrair-vos a tots aquells
que vàreu participar en la Cavalcada de Reis que, un any més, va portar il·lusió
a petits i grans.
Aprofitem l’avinentesa per comunicar-vos una nova edició del SOPAR DE GALA
I PREMIS HÍPICS 2018, que aquest any es durà a terme el proper DISSABTE
16 DE FEBRER a les 21h, a l’hotel BREA’S, que és situat a l’avinguda ReusTarragona, km 1 de Reus. Recordeu confirmar assistència si us plau.
Com sempre comptarem amb la destacada presència de personalitats del món
de l’esport, política i cultura.
Com cada any, es procedirà al lliurament dels premis de la LLIGA DE
TARRAGONA, que aquest any ja arriba a la 13ª edició. També seran reconeguts
els esforços i aportacions al món del cavall realitzats al llarg de l’any.
En segon lloc, d’acord amb el que marquen els estatuts de l’Associació, ens plau
convocar-vos a L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es celebrarà al
Centre Cívic Mas Abelló (al costat dels bombers) de Reus, el proper dia 19 de
Febrer de 2019 a les 19:30h com a única convocatòria.
L’ordre del dia serà el següent :
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea anterior.
Lectura i aprovació de l’estat de comptes 2018.
Memòria de la temporada 2018.
Projectes per la temporada 2019.
Torn obert de paraula.

En finalitzar l’acte hi haurà un petit refrigeri per als assistents.
I en tercer i últim lloc, com ja sabeu el proper 10 de MARÇ, es realitzarà els
TRES TOMBS DE REUS 2019.
-

Iniciarem amb la concentració en el Parc de la Festa de Reus.
Esmorzar i inscripcions de 9h a 11h.
Sortida a les 11:30h, fent el recorregut habitual.

Salutacions cordials,
LA JUNTA
REUS, GENER 2019

