
 

 

 

Benvolguts socis/es,  

 

Ens trobem ja a les portes de la 3a fase del confinament amb l’alegria d’anar retornant de mica en mica a 

la normalitat. Com bé sabeu, la declaració d’estat d’alarma del 14 de març ens va obligar a aturar la nostra 

activitat ja que el Govern va decretar el tancament dels centres esportius.  

Durant aquest temps de confinament, hem cuidat i mantingut les nostres instal·lacions per tal que a la 

tornada tot estigués a punt i hem treballat intensament per adaptar-nos a les normatives establertes.  

S’han fet actuacions importants per controlar les despeses, com ara un ERTO que el Club ha complementat 

fins arribar al 100% del sou dels seus treballadors. Hem sofert una davallada en els ingressos quant a 

activitats, cursets, publicitats i lloguers, i continuem tenint unes despeses fixes anuals importants. 

A mesura que el nostre territori avançava de fases, s’han anat obrint puntualment aquelles instal·lacions, 

activitats i serveis que se’ns permetia, amb la màxima seguretat i rigor, donant d’alta novament els 

treballadors de manera progressiva en l’avançament de les fases previstes. 

En la primera fase es van poder obrir totes les pistes de tennis, pàdel i frontó i es van reprendre les escoles 

de competició de tennis, pàdel i les classes particulars. En la segona fase ja es va poder obrir la piscina 

coberta i s’han reprès les escoles base tant de tennis com de pàdel. 

Estem treballant per tenir un estiu al més normal possible, amb uns casals per als infants amb la màxima 

seguretat i amb l’obertura de la piscina exterior per tal que el soci pugui gaudir-la, sempre respectant les 

normatives establertes, ja que ens sentim amb el deure de vetllar per la seguretat de tots nosaltres.  

Tots aquests canvis generen uns costos importants, en ocasions poc visibles, que cal assumir-los, com ara 

la planificació de les mesures de seguretat i l’ampliació del personal necessari per al control i la 

implantació obligada segons la normativa vigent. 

Som conscients que hem estat un temps sense poder gaudir de les instal·lacions. Per això pensem que ara 

més que mai n’hem de gaudir amb prudència i corresponsabilitat. Tot l’equip de l’escola de tennis i pàdel 

s’ha posat a plena disposició per poder recuperar sense cost aquelles classes que es van haver d’aturar. El 

mateix passarà en breu amb les activitats dirigides de la piscina. També s’ha considerat que aquest mes 

d’agost la piscina coberta es mantingui oberta perquè tothom en pugui gaudir, i una altra acció que es 

portarà a terme és la de treure el copagament de les pistes de tennis i pàdel fins al 30 de setembre amb el 

desig que el soci pugui recuperar el temps perdut juntament amb tota la família. 

 



 

 

Tal com ja va indicar la Secretaria General de l’Esport així com l’Agència Catalana del Consum en el seu 

comunicat de 31 de març de 2020 i que ja us vam comentar, les quotes socials abonades a les entitats 

esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. 

Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la 

pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades, en tant que som copropietaris del 

Club a través dels corresponents títols de les accions participatives de l’entitat. 

Com bé sabeu, el Club Tennis Vic, com a entitat sense ànim de lucre, reinverteix els resultats obtinguts en 

la mateixa entitat, això vol dir que totes les aportacions dels socis es destinen íntegrament al pressupost 

general ordinari del Club aprovat per l’Assemblea General de socis i el resultat obtingut es destina a 

millores de les instal·lacions.  

Malgrat que durant algunes setmanes i per imperatiu legal tots plegats ens hem vist privats de gaudir amb 

normalitat de les instal·lacions, basant-nos en els criteris econòmics comentats i entenent que tots els 

socis del CT Vic desitgem la continuïtat i el progrés de la nostra entitat, considerem oportú mantenir les 

quotes establertes i aprovades per l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 5 de març de 2020 

per tal de poder complir el pressupost aprovat en aquesta Assemblea. 

Entre tots hem aconseguit tenir un dels millors clubs de Catalunya, i entre tots continuarem tenint-lo. 

Moltes gràcies per la vostra confiança i bon estiu! 

 

 

 

 

Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic 

 

 

 

Gurb, 8 de juny de 2020 


