
 
 
 

 
Benvolguts socis / benvolgudes sòcies. 
 
ASSUMPTE: RENOVACIÓ CARNET SOCI/SÒCIA 2016-2017 
 
Ens plau informar-vos que a partir del proper dia 15 d’agost, es passarà a cobrament bancari 
l’import de renovació del carnet de soci/sòcia de la temporada 2016/2017. Així mateix, els/les 
socis/sòcies que no tinguin la quota domiciliada poden passar per la nostra seu social els dies de 
partit, per tal d’abonar el seu carnet. Posteriorment, podreu passar a recollir el vostre carnet a 
partir del 20 d’agost de 2016. 
 
Us recordem que mantenim vigents els convenis de la passada temporada amb els espònsors de la 
Penya per tal que pugueu gaudir d’unes millors condicions econòmiques en els seus productes:  
 

1. 50% de descompte a Òptica La Muralla 
2. Descompte a les tarifes de contractació de serveis de l’empresa Autocars Calella, 

 
No cal dir-vos que per a mantenir el funcionament del nostre magnífic local, al llarg de tota la 
temporada, tots/es hem de col·laborar i que, com cada any us remarquem, la subsistència 
econòmica de la nostra Penya s'articula a través de cinc grans conceptes: 
  

a) Quotes dels socis/sòcies (Quota anual - Grans 25 € - Nens fins a 15 
anys 10) 

b) Local Social (Bar) 
   b)  Espònsors 
   c)  Loteria: sorteig de Nadal i sorteig del Nen 
   d) Servei d’autocar 
   e) 5 carnets de soci de la Penya 
 
Si esteu interessats/es però encara no heu optat per la domiciliació bancària de la quota anual del 
carnet, com així ja ho ha fet la gran part de la nostra massa social, caldrà que ens comuniqueu el 
número de compte bancari: a través del e-mail “info.pbbblanes@gmail.com” o deixar les vostres 
dades a l’oficina de la Seu Social a l’atenció de la Tresorera de la Junta, en Verònica Martín, que 
procedirà a diligenciar el pagament a través del banc.  
 
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el contingut del present escrit, si us plau, poseu-vos en 
contacte amb en Ramon Luis a través del telèfon: 649710865. 
 
Sempre al servei dels nostres socis/sòcies, així com del nostre estimat club, el Reial Club Esportiu 
Espanyol de Barcelona, rebeu una forta abraçada dels vostres companys de sentiment blanc-i-blau. 
 

Blanes, juliol de 2016 
La Junta Directiva  


