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Apreciades/ts mares i pares, sòcies i socis, EQUIP i FAMILIA SEC: 
 
Encara sota el xoc de la situació que estim vivint, us volem enviar, primer de tot, un missatge de 
ànims. 
 
Més aviat que tard, retrobarem el nostre dia a dia, i redescobrirem les meravelles de lo normal. 
 
Esperem de tot cor que estigueu bé de salut, que esteu, dins del possible, amb les persones que 
estimeu i que us estimen. 
 
Volem saber com estàs, com vius aquesta situació excepcional a casa.  
Ens ho expliquem? Va anima’t i riurem una estona plegats ! 
 

1. Envian’ns una foto o video de com estàs, que fas? Fas esport, llegeixes, veus series, pelis, 
pintes, jugues, …? compartim ! 

2. Envian’ns la teva millor foto d’aquest hivern ! Ens encantarà saber quina és ! 
3. Envian’ns la teva millor foto de l’estou 2019 ! 
4. Pots compartir-ho tu mateix al teu instagram: fiquem el hashtag #SECaCasa , i etiquetem el 

club @sec_soldeu_esqui_club 
5. Pots enviar les fotos per whatsapp, les anirem penjant al nostre insta i facebook (crearem 

una carpeta de fotos on les penjarem totes). 

 
Les nostres xarxes: 
https://www.facebook.com/soldeuesquiclub/?ref=settings 
https://www.instagram.com/sec_soldeu_esqui_club/ 
https://twitter.com/SecSoldeu 
 
https://www.facebook.com/secmountain/?modal=admin_todo_tour 
https://www.instagram.com/andorramountainracing/ 
 
D’altra estem treballant doncs en: 
 

1. Festa social: busquem data per retrobar-nos i donar-nos una forta abraçada i acomiadar 
l’hivern 2020 com cal. 

2. Durant el maig o juny: estudiem la possiblitat de fer activitats esportives durants alguns caps 
de setmana per fer vida de club i esport. 

 
Entrenaments estiu i tardor 2020: 

1. Amb la ferma voluntat de potenciar i millorar les activitats d’estiu i tardor, hem de fer un 
gran estiu!  

2. Un club tot l’any, més que mai.  
3. Entrenaments desprès del cole: Juny, setembre, octubre i novembre. 3 dies per setmana. de 

18h a 20h. 
4. Entrenaments estiu: Juliol, agost i 1ª setmana de setembre. de dilluns a divendres. de 9h a 

13h. 
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5. Estatges d’esquí. 
6. Demana’ns i contestarem totes les teves consultes al respecte. 

 
Per últim contesta el nostre qüestionari, son 2mn ! 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPDPwyyFvcR6QeIHrsR_Z-
xvYOnApI0TbketajDP9jQuMsCw/viewform?usp=sf_link 
 
Gràcies per confiar en el club. 
 
Visca el SEC ! 
 
Esportivament, 
 
EQUIP SEC 


