Benvolguts/udes socis/es,
Ens fa moltíssima il·lusió informar-vos que en breu es durà a terme el projecte de remodelació dels
vestidors que vàrem presentar en l’Assemblea General de socis del passat 5 de març de 2020, juntament
amb el pla de finançament i que va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents.
A causa de la situació de pandèmia mundial viscuda, aquesta junta va creure oportú esperar per veure
com evolucionava la situació, tant sanitària com econòmica, per tal de poder decidir amb bon criteri si
seguir o no endavant amb aquest gran projecte.
Ja que tots ens heu donat la vostra confiança, heu seguit al nostre costat i les entitats bancàries que volien
participar en el projecte ens han continuat mantenint les condicions pactades abans de la pandèmia,
aquests han estat els factors clau per decidir seguir endavant amb aquest projecte que tant ens il·lusiona.
Tal com estava previst inicialment, l’obra es començarà a dur a terme a partir del 24 d’agost i té una durada
prevista aproximada de quatre o cinc mesos, durant els quals demanem la vostra comprensió per les
molèsties que es puguin ocasionar.
Mentre durin les obres, no es podrà fer ús dels vestidors actuals. La resta d’instal·lacions del Club
funcionaran amb tota normalitat. Durant el període d’obres es podrà fer ús dels vestidors i dutxes del
gimnàs (situats a la planta -1 del Club), també s’habilitarà una zona de canviadors a la ludoteca i uns altres
situats a l’interior de la piscina coberta, com els que ja es van instal·lar per les obres de remodelació de la
piscina d’estiu.
Us demanaríem que tots aquells que tingueu armariet el buidéssiu durant aquest mes d’agost (com a
màxim el dia 23 d’agost) i el deixéssiu amb la porta oberta, així ens serà més fàcil poder fer-ne un bon
control del buidatge. Les persones que tingueu un armariet blau ens haureu de retornar la clau, els demés
no serà necessari. En cas que n’hi hagi algun que no s’hagi buidat a la data establerta, ho farà el personal
del Club i el contingut es guardarà en una bossa. Agrairíem que aquest no fos el cas per tal d’evitar
possibles malentesos, ja que el Club no es farà responsable de cap dels objectes que es retirin.
Per tal que tots pugueu ser partícips d’aquesta obra, a partir del mes de setembre habilitarem un apartat
a la nostra pàgina web on podreu consultar el projecte i seguir mitjançant vídeos i fotografies les diferents
fases del procés i poder viure així la transformació dels vestidors.

També informar-vos que a mitjans del mes d’agost es realitzaran les obres d’instal·lació de plaques
fotovoltaiques a la zona de l’aparcament i coberta de la piscina interior, per així acabar un projecte que
també es va haver d’aturar a causa de la pandèmia i que un cop finalitzat ens aportarà un estalvi energètic
important.
Per acabar, vull agrair-vos, en nom de la Junta Directiva i en el meu personal, el suport i el compromís que
esteu demostrant vers la nostra entitat i que fa que junts puguem anar construint un Club encara millor.

Moltes gràcies!

Miquel Vilardell i Ynaraja
President del Club Tennis Vic

Gurb, 29 de juliol de 2020

