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 Benvolguts socis, seguint amb la política de comunicació iniciada el 

passat mes d´octubre per la junta directiva, us fem arribar el número dos 

de la newsletter bimensual amb els fets més remarcables en les diferents 

àrees del Club. 

 

 AREA SOCIAL: 

 Sortosament les dades de la pandèmia estan millorant i hem iniciat 

la desescalada de la Fase 2 de la Covid-19 i el PROCICAT ens va 

permetre obrir de nou el Club el passat 23 de Novembre. 

Aquesta reapertura implica alguna restricció d´acord a la normativa 

dictada per aquest organisme de la Generalitat de Catalunya: 

 

ES PROHIBEIX L´UTILITZACIÓ DE SAUNES I DUTXES AIXÍ COM 

DELS VESTIDORS PER CANVIAR-SE, HEM DE VENIR CANVIATS 

DE CASA. 

 

CONTINUA SENT OBLIGATORI L´ÚS DE MASCARETA A TOTES 

LES INSTAL.LACIONS DEL CLUB, FORA DE LES PISTES DE 

TENNIS I PÀDEL, ES RECOMANA RENTAR-SE LES MANS AMB 

GEL HIDROALCOHÒLIC I MANTENIR LA DISTÀNCIA DE 

SEGURETAT. 
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 La Junta Directiva ha mantingut la mateixa política de l´anterior 

tancament i acordar no carregar als socis/ies la quota del mes de 

Novembre.  Els socis/ies que tenen liquidació trimestral de la 

quota, tindran una deducció d´un mes a la quota del primer 

trimestre del 2021. 

 

 Malauradament hem de comunicar-vos la mort d´en Xavier Gálvez 

que va esser soci i monitor de pàdel del Club. El Xavi era un 

company i amic entranyable que ens ha deixat a una edat molt 

temprana. Des del TC Badalona enviem el més sentit condol a la 

seva família. 

 

 

 

 



 

 

Newsletter 2 
 

AREA DE GESTIÓ: 

    El passat 25 de Novembre vàrem inaugurar tres noves pistes de 

pàdel (8, 9 i 10), d´aquesta manera el TC Badalona amplia la oferta 

adequant-nos, a la cada vegada més elevada, demanda de aquest 

esport. 

 

Pròximament es procedirà a la instal·lació de les tanques de 

protecció del mur entre les pistes 5,6 i 7 i 8, 9 i 10 de pàdel així 

com l´adequació de l´entorn. 

                                   

Referent al projecte d´adequació a legislació vigent del Club us 

comuniquen que s´han superat les respectives inspeccions ECA de 

les instal·lacions de llum, aigua, gas i clima, i actualment tan sols 

resta pendent l´informe ECA global de totes les instal·lacions.  

Amb aquest últim pas clourem tot l´expedient i obtindrem la 

desitjada certificació i homologació definitiva de totes les nostres 

instal·lacions.  
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AREA ESPORTIVA: 

El passat 23 de novembre es va reiniciar la activitat de les escoles 

de pàdel i tennis.  Malgrat les dificultats per la Covid-19, confiem 

poder dur a terme el programa de formació previst per al curs 

2020/21. 

 

Segons la última normativa del PROCICAT referent a la Covid-19, 

resten suspeses totes les activitats de competició local de tennis i 

pàdel. 

 

Aquest mes de desembre es reprenen les activitats d´americanes 

de pàdel. 

La Junta Directiva us desitja que passeu molt Bones Festes i un any 2021 

ple de salut i joia.  

I un desig molt especial, que en el 2021 el COVID-19 passi a ser un mal 

record i que tothom pugui recuperar la esperada nova normalitat. 

 

                            BON NADAL I FELIÇ 2021 

Desitgem que la informació sigui del vostre agrat.    

La Junta Directiva. 

Badalona, desembre 2020. 

            

       

 


