
 

Estimats socis/es,  

 

Actualment estem immersos en una crisi sanitària d’escala mundial que ens està afectant durament el dia 

a dia en l’àmbit personal, social i laboral. Estem vivint situacions difícils amb el confinament que se’ns 

demana. Des del CT Vic us recordem la importància del compliment de les normes del confinament per la 

seguretat i el benestar de la nostra societat.  

De retruc, la declaració de l’estat d’alarma del passat 14 de març ens impedeix el normal funcionament del 

Club. En l’article 10.3 (i annex) del Real Decret 463/2020 hi trobem contemplada la suspensió d’obertura 

que s’imposa als centres esportius. 

Pel que fa als diferents pagaments us volem informar que: 

- Quota social: no es retornarà l’import proporcional a la quota semestral ja abonada, donat que el 

tancament del Club és d’obligat compliment per factors externs aliens a la gestió del mateix, i hem 

d’entendre que les quotes són la font d’ingressos principal pel bon manteniment de les 

instal·lacions i una obligació estatutària. 

- Quotes esportives: els entrenaments de l’Escola de Tennis, Pàdel i les sessions de piscina, creiem 

amb la necessitat de mantenir  la totalitat de la quota del mes de març i es cobrarà el 30% de la 

quota d’escola/cursets pels propers mesos (mentre duri el confinament) per fer front a una part 

del cost laboral del personal. 

De fet, el Club Tennis Vic s’ha vist obligat a presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 

(ERTO) per la totalitat dels empleats a fi de preservar el sanejament dels comptes del Club.  

Altrament, al llarg d’aquests dies seguim realitzant tasques pel correcte funcionament del Club i treballant 

telemàticament en les gestions dels diversos esdeveniments que teníem programats en el calendari 

esportiu.  

D’acord amb els organitzadors i les federacions lamentem comunicar la suspensió dels torneigs 

internacionals de tennis: Sub-16 – Memorial Nacho Juncosa, Osona Contra el Càncer – Memorial M. Teresa 

Vilà, el Pre-ITF i l’ITF, que s’havien de disputar entre els mesos d’abril i maig.. Altres esdeveniments com 

el Mercat del Ram de pàdel o el Tofeu Cemgine de pàdel, resten aplaçats fins a nova data. 

Tots/es els qui formem part del Club Tennis Vic, volem aprofitar aquest petit altaveu per agrair la immensa 

feinada i la duríssima dedicació que tot el personal mèdic i sanitari d’aquest país i d’arreu estan realitzant, 

no sempre disposant de les millors condicions. MOLTES GRÀCIES!   #QUEDETACASA 

 

 

 

Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic 

Gurb, 28 de març de 2020. 

 


