
         Joventut Sant Pere Màrtir 
ADHERIT A LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL. núm. 5076 

 
PIC DEL BAC, s/n, (camp de futbol)  
TELEFONS  972 195 163  / 625 511 007 
FAX 972 195524 
17800 OLOT (Girona) 

Uniforme: Camiseta BLAVA Pantaló BLANC 
 
 
Benvolguts pares / mares / tutors 
 
Arribat ja el final de temporada, crec que és el moment de començar a passar balanç de la temporada. 
 
Aquest any hem fet moltes coses junts, junta, jugadors, entrenadors, pares i aficionats. De tot n'hem tret coses bones i 
altres no tan bones però que en un futur ens serviran, esperem, per arreglar les coses i fer-les més agradables per a 
tothom. El millor, m'agradaria que tots ho guardéssim dins el nostre record, i el menys bo, miréssim entre tots d'arreglar-
ho. Ja ho diuen: parlant la gent s'entén. 
 
Però bé, anem al que ens ocupa. La il·lusió de fer les coses ben fetes ens porta a fer una nova cosa. Es tracta d'un acte 
que el club ja portava a terme anys anteriors i que per un motiu o un altre s'ha anat deixant. Ara i després d'aquests 
anys, la nostra junta intenta recuperar-la. 
 
Es tracta de LA FESTA DE FINAL DE TEMPORADA. 
 
Enguany torna amb un munt d'actes dedicats a tots i per a tots. En el full que us adjuntem, esta tot especificat i explicat 
perquè el dia 16 de juny la NOSTRA festa sigui GRAN molt GRAN. 
 
Després de tot un dia de fer coses, gresca, passant-nos-ho bé i de riure, córrer i divertir-nos, anirem a sopar al 
RESTAURANT CAMPING LES TRIES. 
 
Aquest any tothom tindrà que pagar-se el sopar. S’haurà de confirmar abans del 10 de juny i de pagar-lo abans del dia 
14 de juny, al president Lluís Casas, al secretari Josep Coromina o bé al tresorer Toni Quintana. El preu és de 12€ pels 
petits i de 25€ pels grans i els menús seran eIs següents: 
 
 
Pels petits: 

Primer plat  MACARRONS 
Segon plat  POLLASTRE AMB PATATES 
   Postres, beures 

 
I pels grans: 

Primer plat  PICA-PICA (9 productes diferents) 
Segon plat  CARN A LA BRASA, PATATES I ALLiOLI 
   VI, AIGUA I CAVA BRUT 

POSTRES 
CAFÉ 

 
Veritablement creiem que serà una bona festa de final de temporada i esperem que a tots us agradi molt. 
 
Gràcies per col·laborar amb tots nosaltres. 



ACTES DE LA FESTA DE FI DE TEMPORADA (2006-2007)   
16 de juny 2007 

 
A les 10:15 del matí. 
Partit de futbol-7, de 20 minuts per part. 
Prebenjamí - Mares i Pares. 
 
A les 11:05 del matí. 
Partit de futbol-7, de 20 minuts per part.  
Benjamí (98) - Mares i Pares. 
 
A les 11:55 del matí. 
Partit de futbol-7, de 20 minuts per part. 
Benjamí (97) - Mares i Pares. 
 
 
A les 13:00 tothom a dinar per compte seva. 
 
 
A les 17:30 de la tarda. 
EXHIBICIÓ DE XUTS DE PENAL. 
 
A les 18:00 de la tarda. 
Partit de futbol-7, de 20 minuts per part. 
Infantil - Mares i Pares. 
 
A les 19:00 de la tarda. 
INICI DE L'EXHIBICIÓ DE RESISTÈNCIA DE FUTBOL TENNIS INDIVIDUAL AMB CAMP REDUÏT, 
PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DEL MÓN MUNDIAL. 
 
A les 19:30 de la tarda. 
TOTHOM CAP A CASA A CANVIAR-SE PER ANAR A SOPAR AL RESTAURANT DEL CAMPING 
DE LES TRIES!!!  
 
........................................................................................................... 
Confirmació del sopar. A lliurar abans del dia 10 de juny. 
 
 
En/Na......................................................................................., jugador de l’equip.............................................................. 
Serem al sopar del dia 16 de juny a les 21h. ......................de grans i..................................... de petits comptant-m'hi jo. 

...........................................................................................................  

 
 
 

http://www.olotjspm.com 

http://www.olotjspm.com

