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Benvolguts  socis,  seguint  amb  la  línia  de
comunicació  us  fem  arribar  la  newsletter
corresponent als mesos de Març i Abril.

ÀREA SOCIAL

 Us comuniquem que després de 39 anys de la
seva vida laboral lligats al TC Badalona, el dia
31  d’Abril  en  José  Antonio  Langa  es  jubila.
Desitgem que gaudeixi durant molts anys de la
seva nova situació.
El  passat  dilluns  26  d’Abril  li  vam  lliurar  un
detall com reconeixement dels serveis prestats
al nostre Club.

 La vacant deixada per en José Antonio ha sigut
coberta,  després  d’un  procés  de  selecció,  pel
Sr.  Andreu  Laso.  L’Andreu  serà  el  nou
responsable de manteniment. 
Donem  la  benvinguda  a  L’Andreu  al  TC
Badalona  i  li  desitgem  èxit  a  la  seva
responsabilitat.
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 Com  sabeu  el  PROCICAT  ha  aixecat  el
confinament  comarcal  des  del  26  d’Abril,
mantenint  la  resta  de  mesures  de  prevenció.
Continuem demanant als socis que  mantinguin
les  mesures  higiènic-sanitàries  per  evitar  la
propagació del COVID-19: 

 Us obligatori de la mascareta a les 
dependències del Club.

 Rentat sovint de mans amb gel 
hidroalcohòlic que trobareu a la vostra 
disposició en el nombrosos dispensadors 
repartits pel Club. 

 Respectar les distàncies de seguretat.

ÀREA DE GESTIÓ.

 Hem tingut la primera visita de la inspecció de 
la ECA, el dia 13 de Març, per la supervisió de 
les reformes efectuades a les instal·lacions i del
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acreditació definitiva.
La impressió prèvia es positiva i restem 
pendents del seu informe per complimentar els 
darrers detalls.

ÀREA ESPORTIVA.

 Les noves mesures del PROCICAT permeten 
reprendre les competicions federades de tennis 
i pàdel a l’àmbit local i autonòmic.

 Als mesos de Març i Abril s’han realitzat sengles
torneigs de tennis dins del Circuit Monty 
ambdós a la categoria absoluta femenina i 
masculina.

 Al mes d’Abril va tenir lloc al nostre Club una 
eliminatòria del Campionat de Catalunya cadet 
femení i benjamí masculí.

 Així mateix es va iniciar la Lliga Catalana de 
Pàdel amb un equip de 1ª i un de 2ª categoria, 
tots dos masculins. 
També es va iniciar la Lliga SUMMAPADEL mb 
dos equips femenins, dos masculins i un mixte.

 Ens fem ressò del gran èxit que continuen 
tenint les americanes de pàdel de dissabte i 
diumenge de migdia i tarda.
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estar connectats al dia a dia del TC Badalona.

La Junta Directiva.


