
 

 

Vic, 15 de juny de 2020 

 

Benvolguts/des Abonats/des, 

 

Esperant que estigueu tots el millor possible, us vull informar d’alguns temes que penso 

que és important destacar en aquests moments. Estem en una situació estanya que mai 

ens hauríem arribat a imaginar i que ens ha obligat a canviar hàbits i costums que 

teníem adquirits durant molts anys.  

 

Des del club i especialment des de la junta, gerència i el personal del club responsable de 

cada àrea, hem estat seguint tota aquesta situació, dia a dia, durant aquestes ultimes 

tretze setmanes. Les constants modificacions i publicacions de reglaments i lleis, en 

moltes ocasions més d’un cop a la setmana, i les diferents interpretacions que hi ha 

d’aquestes, han fet molt difícil la gestió i ens ha obligat a modificar decisions sobre la 

marxa. 

 

Finalment el dilluns 8 de juny, vam poder obrir les instal·lacions, concretament les 

piscines, dins de la fase 2. 

 

La data va venir condicionada per diferents factors; 

 

• Com a instal·lació municipal calia el consentiment de l’Ajuntament. Encara a la 
reunió feta a finals de maig no estava clara la situació i fins al dimarts 2 de juny no 
se’ns va comunicar que es permetia la reobertura. 
 

• Avançant-nos a aquesta possible comunicació per poder obrir el més aviat possible, el 
club va fer un esforç i dies abans, amb el risc de que fos en va, ja va començar a 
preparar la instal·lació, que després de vuit setmanes parada no va ser fàcil. Neteja a 
fons, desinfeccions, adequació de les temperatures i analítiques d’aigua per tal de 
poder arrencar-la amb totes les certificacions fisico-sanitàries.  
 

 

Actualment, en fase III hi ha restriccions importants d’aforament, que per les 

característiques de la nostra instal·lació, tenen més afectació als vestuaris que a la resta 

d’espais. 

 

Com us vam informar aquest divendres 12 de juny, i després que durant tota la setmana 

les mesures preses hagin funcionat correctament, ja hem obert la sala de fitness i la sala 

de classes dirigides, i també es podran utilitzar una part de les dutxes entre d’altres. A 

mesura que el procés de desescalada es vagi acabant, esperem poder començar a oferir 

els serveis habituals, us anirem informant de la situació a mesura que la coneguem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Finalment i com hem mig comentat abans, tot i està en una instal·lació municipal, som 

concessionaris i responsables de la gestió de la instal·lació. El seu manteniment durant 

aquestes setmanes de confinament, les ha assumit de moment i íntegrament el nostre 

club. I això ha estat possible gràcies a la bona gestió econòmica que s’ha estat portant 

fins aquest moment.  

 

Recordeu també que es va decidir que la quota d’abonat no es cobraria mentre la 

instal·lació estigués tancada, assumint uns ingressos nuls durant tot el període. En 

aquest mateix e-mail us informem del cobrament de les quotes. 

 

No sabem el futur que ens espera en una situació tant estranya. Es per això que de 

moment s’han pres aquestes dedicions per la seguretat de tothom. Aquestes aniran 

evolucionant a mesura que la situació canviï. 

 

Com a president, i com a junta creiem que en aquest cas la seguretat i la salut han d’estar 

per davant de qualsevol altre cosa. 

 

 

Rebeu una forta abraçada, 

 

I esperem que continuem fent créixer la gran família del Vic-ETB. 

 

 

 

 

Eduard Tarrats Pons 

President CN Vic-ETB 

 

 

 

 

I tota la Junta directiva del CN Vic-ETB 

 


