
 

 

 

Newsletter gener-febrer 
 

 

Benvolguts socis, seguint amb la línia de comunicació us 

fem arribar la primera newsletter del 2021 corresponent 

als mesos de Gener i Febrer. 

   ÀREA SOCIAL: 

 Com a conseqüència de la lleu millora de les 

dades de la pandèmia el PROCICAT ha autoritzat 

la apertura del gimnàs al 30% des del dia 8 de 

Febrer. 

 Continua estant prohibida la utilització de les 

dutxes així com de la sauna i vestidor. 

 S´amplia des del 8 de Febrer  l´horari del 

restaurant: de les 8h a 10:30h per esmorzars  i 

de 13h a  16:30h per dinars.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Newsletter gener-febrer 
 

 Fem una crida a la responsabilitat dels soci@s 

per respectar les mesures establertes pel 

PROCICAT al seu últim comunicat, així com a 

mantenir les mesures higièniques bàsiques: fer 

ús de la mascareta a totes les dependències del 

club, mantenir la distància de seguretat, rentat 

de mans amb sabó i utilització del gel 

hidroalcohòlic que trobareu als dispensadors 

instal·lats a les dependències del club. 

 

      ÀREA DE GESTIÓ: 

 S´estan ultimant les darreres adequacions a 

l´àrea de seguretat a fi de poder iniciar la 

inspecció definitiva de la ECA a finals d´aquest 

mes de Febrer. 

     ÀREA ESPORTIVA: 

 Durant el present any organitzarem torneigs 

absoluts Intersetmanals de tennis gairebé amb 

una freqüència mensual,  pertanyents al circuit 

Monty Tour. 
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 S´ha recuperat pel TC Badalona la prova del 

Circuit Pere Masip de tennis que s´havia 

celebrat al Club anys enrere. Aquesta prova, a 

celebrar els caps de setmana, començarà al 

mes d´Octubre a totes categoria des de 

benjamí fins a júnior. 

 Degut a les restriccions  dictades pel PROCICAT, 

es manté la restricció a poder realitzar torneigs 

de pàdel. 

 Volem remarcar el gran èxit de les americanes 

de pàdel de cap de setmana que es juguen al 

nostre Club. Una activitat que ha arribat per 

quedar-se i de la que trobareu ample 

seguiment a les xarxes socials del club. 

 

Desitgem que aquesta informació us ajudi a conèixer 

l’activitat del dia a dia del TC Badalona. 

 

La Junta Directiva.         

     

 


