
 

 

A l’atenció de pares/mares i tutors/es legals dels nostres jugadors/es 

Benvolgudes famílies, 

 

Primer de tot, desitgem que estigueu tots bé. 

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar que, en motiu del comunicat de la 

Federació Catalana de Futbol sobre la  finalització de la present temporada, l’Escola de Valls 

Futbol  es posa en marxa per preparar la temporada 2020-21. 

Per tant, tenint en compte la situació actual de l’entitat  a causa del COVID-19 i per seguir 

endavant els passos de  planificació  de la propera temporada l’Escola  avançarà el cobrament 

de 35€  en concepte d’ INSCRIPCIÓ 2020-21 al mes de Maig. La manera serà la següent: 

 Els cobraments domiciliats es realitzaran en data de 14 de maig. (Si algú ha de fer 

alguna modificació de les seves dades bancàries que ens ho faci saber abans del 10 

de maig per poder actualitzar-les.. 

 Pels  cobraments en efectiu, haureu de fer l’abonament al compte de l’Escola 

Valls Futbol entre l’11 i el 15 de Maig, indicant el concepte: “inscripció 2020-

21” i   “ Nom i cognoms del jugador-a” al nº de compte BBVA 

ES7001824362130200011854 

En quan als jugadors/es que no tenen intenció de continuar, preguem que ens ho comuniqueu 

al  correu de l’Escola, info@escolavallsfutbol.cat abans del 14 de Maig. Tots els que no ho 

informeu abans d’aquesta data, l’Escola comptarà amb ell/a per la propera temporada i se li  

realitzaran els cobraments pertinents. 

Per qualsevol dubte o aclariment , podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça del 

mateix correu.  Ens posarem en contacte el més ràpid possible. 

Us recomanem mantenir els grups de whatsapp de l’equip com a canal  d’informació actual. 

Si voleu  apuntar a un/a  fill/a  o teniu algun conegut que voldria jugar a futbol amb nosaltres 

s’habilitarà un formulari des de la pàgina web www.escolavallsfutbol.cat per poder inscriure’s.  

L’Escola està mantenint converses amb l’ajuntament pel Campus d’estiu. 
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Encara falten saber molts termes de com acaben definitivament les competicions (resultats, 

ascensos, mutualitats, ...) i de quan i com es podrà reprendre la pràctica esportiva. Esperem 

informacions en breu, que us anirem comunicant. Però hem d’actuar per tal de seguir 

endavant i planificar de la millor manera la pròxima temporada, perquè el nostre desig es 

poder-nos veure el més aviat possible i gaudir un altre cop del futbol amb tots vosaltres. 

Fins aviat. 

Salutacions. 

 

Atentament, 

 

 

La junta directiva 


