AVUI ENTREVISTEM A ANA VIDAL
( Membre novell del Club Vocal Secretaria Junta Sant Llorenç)

Ana, quan t'incorpores al Club d'Handbol Sant Llorenç?
Tot just farà un any a la primavera.
Per què, l’Handbol i per què el Sant Llorenç?
El meu fill petit, l’Alex volia fer Handbol i varem escollir el “Santllu” per que hi venia el seu
amic Arthur Grau.
Dels diferents rols (mare, aficionada,membre de la Junta) , amb quin et quedes i per
què?
Es difícil de contestar, però potser el de mare, veure els meus fills tan integrats al club i tan
implicats en els entrenaments i els seus partits m’omplen de satisfacció.
Què destacaries del Club, en tot aquest temps?
Moltes coses però potser el impuls que espero prengui en un futur proper, gracies a la
creació de la pagina web i la incorporació de nous nens i nenes a la nostra escola.
Per què vas decidir participar activament a la Junta?
Des de el primer moment vaig sentir-me tant i tant be amb l’ambient que es respira dins
del club, que quan m’ho van proposar no podia dir que no. Vull ressaltar la quantitat de
persones membres i no membres de la junta que treballant altruistament per que el club
tiri endavant.
Quina és la teva funció o funcions a la Junta, actualment?
Com a vocal m’ocupo de la secció de la escola, i com a secretaria encara no m’hi estrenat.
Quins reptes ha d'afrontar el Club per potenciar l'Handbol?
Indubtablement hem de aconseguir noves incorporacions a la escola i donar-lo a conèixer
mes entre la població de Sant Feliu. M’agradaria que les grades estiguessin plenes de
públic veien els partits dels nostres fills, pares, nuvis i amics. Ho varem aconseguir fa un
parell de setmanes en un partit dels nostres sèniors A, i això es una meravella.
Què t'ha aportat l’Handbol?
Mes feina!!! Però compensa perquè reps mes del que fas.
Com veus el present i el futur del Club?
Amb molta il·lusió i amb una junta amb ganes de impulsar-lo.

