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DIJOUS 16 DE GENER DE 2014 
 

REUNIÓ DE TREBALL A L’ASSOCIACIÓ 
 
A partir de 2/4 de 7 de la tarda, farem un debat de com repartir-nos les tasques de les 
diferents activitats en marxa a l’associació. 
Es important que hi siguis i diguis la teva. 

 
 

DIMARTS 21 DE GENER DE 2014 
 

RENFADA 
 
Nova edició de la RENFADA per poder estrenar les novetats 
calentetes que ens han portat els Reis. Cal apuntar-se al local. El 
Pere us informarà del nou format que volem fer. 

  

 
 

   

 
SEGUEIXEN LES OBRES ALS MÒDULS 
 
S’ha decidit fer unes ampliacions a la part posterior dels mòduls de 
Balenyà per poder inquibir-hi les cases del fons d’una manera mes 
correcte. 
De moment ja hi ha col·locats els mòduls extrems i ja es treballa 
amb els dos del mig. 
També ja tenim les fustes per fer un mòdul de 1,20m i un altre de 
1m.  per aparellar els mòduls de Ribes (ara n’hi ha 5 i en falta un 
per fer blocs de 2) i el de 1m. per aparellar el de la cantarilla. 
La intenció es que siguin operatius per Lleida. 
Per reservar dates, Lleida es els 21, 22 i 23 de març de 2014.  

 
 

Estem intentant tenir un canal de comunicació mes àgil. Preguem que els que no ho hagin fet ens 
comuniquin la seva adreça de correu electrònic, enviant la informació a:  secretaria@aafh.cat  o també a:  
noticies@aafh.cat 
 

 
 

IMPORTANT ! 
Degut a la gran quantitat de canvis en les entitats bancàries, preguem ens informeu del vostre número de 
compte actual, fent-nos arribar el codi CCC del compte, sigui per correu electrònic a secretaria@aafh.cat 
per telèfon a 934 221 018 els dimarts o dijous de 20 a 22 hores o per correu postal a l’apartat 68  08900 de 
L’Hospitalet. 
 

 
 

Properes activitats:  
   22 de febrer de 2014 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
 
    
 

 

Seguiu l’actualitat al web de l’associació:   www.aafh.cat 
 
 


