
 

 

 
Benvolguts/udes, 

Tal com va anunciar ahir el govern de la Generalitat de Catalunya en roda de premsa, el dilluns 23 de 

novembre comença el primer tram del “Pla d’obertura progressiva d’activitats” i se’ns permetrà 

tornar a obrir les instal·lacions, cal dir que es confirmarà del tot quan sigui publicat al DOGC. 

Pel que fa a l’àmbit esportiu, aquesta obertura està subjecta a limitacions fins a un màxim del 50% 

de l'aforament esportiu de la instal·lació, la qual cosa ens permet la pràctica del tennis tant en la 

modalitat individual com de dobles i també la pràctica del pàdel.  

Es reprèn la totalitat de les activitats d’escola de tennis i de pàdel amb grups no superiors a sis 

persones. Respecte a la competició, cal tenir en compte que no es podrà reprendre fins al quart tram, 

és a dir el 4 de gener, a excepció de la competició professional, estatal i internacional com fins ara. 

Referent a la piscina coberta es permetrà l’accés d’una persona per carril, dues persones al jacuzzi, 

una a la sauna i una al bany de vapor. 

Us recordem que és imprescindible la reserva prèvia per poder accedir a les instal·lacions. Per tant, 

aconsellem fer ús de la nostra APP “Mi Club On-line”, en la qual podreu veure la disponibilitat de 

pistes i/o carrils i podreu fer les vostres reserves i anul·lacions. En cap cas s’hi podrà accedir sense 

reserva prèvia. 

També cal comentar que queda prohibit fer ús dels vestidors i les dutxes, excepte per als usuaris de 

piscina, i que les nostres sales socials continuaran tancades. 

Els protocols de seguretat continuaran essent els mateixos que hi havia establerts fins abans del 

tancament. Podeu consultar-nos a la web del Club. Finalment i respecte als horaris, l’última hora 

d’accés del públic al Club serà a les 20.30 h. Es podrà continuar fent l’activitat a la instal·lació fins a 

un màxim de les 21.30 h, o el marge suficient per arribar a casa a les 22 h.  

Estem contents de poder tornar a obrir les nostres portes i com sempre vetllarem per garantir la 

seguretat de tots. Us continuarem mantenint informats de les novetats que vagin sorgint. 

Una vegada més, gràcies per la vostra col·laboració!   

 

 

 
Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic 

Gurb, 20 de novembre de 2020. 


