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Benvolguts socis. Tenim la satisfacció de posar en marxa una eina de comunicació 

bimensual amb l´objectiu de posar en coneixement de tots vosaltres aquelles noticies, 

fets... que considerem oportú comunicar-vos. 

   Sense més preàmbul us remetem  la primera comunicació. 

AREA SOCIAL: 

- En referència a la situació de la COVID volem remarcar que no hem tingut cap 

ensurt. Per tal, volem aprofitar per felicitar a tots els socis pel seu comportament 

responsable. També agraïm als empleats la implicació en el compliment de les 

normes de seguretat. 

US DE MASCARETA, HIGIENE DE MANS I DISTANCIA. 

- Degut a la normativa COVID aquest any no podrem fer assemblea general 

ordinària d´aquest exercici. Per mantenir-vos informats farem un comunicat amb 

els fets més significatius del tancament de l´exercici 2019 i els objectius pel 2020 

 

- En relació a la piscina aquest estiu no s´han fet passis d´estiu, amb el que els 

socis han pogut gaudir de la piscina en exclusivitat. Creiem que ha sigut positiva 

l´experiència i mantindrem la mateixa política als propers anys. 
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  AREA DE GESTIO: 

Durant aquest exercici s´han fet importants inversions com:  

- Realització de diverses obres a les instal·lacions i equipaments per ultimar els 

requisits per obtindré la homologació ECA del Club. 

-  Construcció de tres pistes noves de pàdel a l´espai ocupat per la antiga pista 4 

de tennis. 

- S´ha renovat el sistema de clavegueram del Club substituint les antigues 

canalitzacions d´uralita per canonades de PVC. 

- Pavimentació del passadís central d´accés a les pistes de pàdel i a les pistes 1, 3, 

5 i ràpides.    

 

                       

                                        

 

- S´han dut a terme acords amb companyies de telecomunicacions que 

garanteixen la disponibilitat de recursos financers per continuar el procés de 

renovació total de les instal·lacions i equipaments del Club. 
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     AREA ESPORTIVA:  

- El campus d´estiu es va celebrar amb total èxit malgrat les dificultats degudes a 

la COVID. No va haver cap positiu. 

L´assistència va ser aproximadament de 100 nens/nenes. 

 

 

                 
 

- El dia 1 Setembre han reprès la seva activitat les escoles de 

tennis i pàdel. A data d´avui comptem amb 100 i 70 alumnes 

inscrits respectivament. 
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- Es manté la organització mensual de torneigs de tennis i pàdel per continuar 

recolzant la promoció dels dos esports al nostre Club. 

- Creació de l´equip de veterans +60 per la Lliga Fair Play.                                                                                  

Competició de caire no federat i exclusivament en la modalitat de dobles. 

- Represa de les lligues socials de pàdel corresponents a la temporada 2020/21. 

 

 

Desitgem que el contingut sigui útil i del vostre grat. 

 

La Junta. 

Tennis Club Badalona. 

 

Badalona 6 Octubre 2020.        
            

        

 


