Apreciats socis i simpatitzants del motor. Us enviem per Email aquesta nota per informar-vos que el
dia 26 de novembre vàrem fer una assemblea per veure la ruta que teníem que portar aquest any en
la que vàrem assistir 32 socis, que van parlar de tal com o veien i mirar la manera d'enfocar aquesta
temporada 2.012.
En primer lloc es va parlar de fer un any sabàtic, cosa que es va desestimar, perquè parar costa poc,
però engegar ja costa més, per lo tant es va decidir que es faria lo més normal, sempre contat que
tinguéssim pressupost, de fer Sant Mateu de Bages, L´Enduro del Bages, El Ral·li dels Clàssics i el
Motocròs de Castellolí. Se està estudiant la manera de poder fer un campionat Social de Regularitat,
recordant aquelles proves primeres que eren senzilles i en que tots els corredors hi participàvem,i
que després varen esdevindre en famosos Ral·lis avui oblidats.
Tots sabeu que serà un any econòmicament difícil i prenen exemple dels nostres dirigents polítics
ens toca austeritat, tant en llocs oficials com espònsors particulars.
Nosaltres com a Club ja varen tenir un ensurt l´any passat en la aportació dels socis que son en sí la
part econòmica que fa que les despeses generals del Club puguin ser assolides. Nosaltres havíem
pensat en que els nostres socis, ens fessin si més no un ajut en aquest moment difícil, ja que molts
d'ells tenen avui encara establiments, tallers o fabricants i que fan publicitat, en diferents medis, per
difusió i coneixement de la seva activitat, demanar-lis que sense que fos una quantitat elevada, sinó
a la seva pròpia iniciativa, i voluntat que ens poguéssim aportar.
També els socis que se sentin més implicats en la nostre iniciativa, o que volguessin portar a terme
una idea seva, nosaltres li faríem costat, també es possible la creació del carnet PROTECTOR, per
els que col·laboressin amb una quantitat encara per determinar. Tot això us ho expliquem perquè els
que no vàrem ser en aquesta reunió, també puguin opinar i donar el seu parer amb aquestes
suggerències que us formulem.
També els que no hageu actualitzat les vostres dades del Email, us preguem que ho feu, per podervos comunicar sempre que tinguem alguna cosa per dir-vos o consultar-vos.
Es va parlar de la revista i es va acordar que se'n farien dues al any més gruixudes, i que se
avançaria a la Web les notícies que es produeixin llevat el temps que les revistes tarden a sortir al
carrer.
El que ara us fem aquesta explicació, no vol dir que el Club vagi malament, però si que es per mirar
de cobrir el pressupost de aquest any, sembla que la nostra missió sigui la de pidolà, doncs potser
que sí, sinó que les despeses generals i la possible pèrdua en alguna activitat se'ns podem menjar i
engegar en orris tots els anys, en que diversitat de persones, possiblement algun de vosaltres que hi
havia perdut bones estones per fer-ho tirar endavant i deixar sempre la porta oberta a totes les
persones que hi vulguin participar, doncs creiem que avui encara és un orgull pertanya o col·labora
en la nostre Entitat.
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