Benvolguts socis i sòcies,
Com ja estareu assabentats, aquest proper dilluns Collbató entra en la Fase 1 del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat. Aquest document estableix els
principals paràmetres i instruments per adaptar la societat a la normalitat després de la
crisi provocada per la COVID-19. A més, segons ordre ministerial de 22 de maig,
aquestes mesures es flexibilitzaran per municipis com el nostre de menys de 10.000
habitants.
En aquesta fase 1, tot i les flexibilitzacions, es mantenen diverses restriccions de la
pràctica esportiva, que varien en funció de la activitat i de la instal·lació on es practica.
La Junta directiva del Club de Tennis Collbató hem analitzat i valorat les possibilitats
que el nostre model de gestió del Club de Tennis té actualment i hem conclòs que
davant la impossibilitat de compliment d'algunes d'aquests restriccions, com el registre
i control accés a les instal·lacions, les mesures de desinfecció després de cada
torn/partit de tennis, l'aforament de 1/3 de la instal·lació i finalment els costos que
suposaria poder atendre totes aquestes obligacions que vetllen per la seguretat de les
persones; fa que les nostres pistes hagin de romandre tancades durant aquesta Fase 1.
Us volem informar que no estem de mans plegades i estem treballant per adequar al
Club a la “nova normalitat” que viurem en el futur. Entre algues mesures, s’està
estudiant amb diverses empreses tecnològiques una aplicació per la reserva de les pistes
i registre d’entrada a les mateixes, un suport municipal amb personal que ens pugui
facilitar el control i neteja en els horaris d'obertura de l'equipament públic; així com, la
possibilitat de realitzar altres tipus d'activitats puntuals que ens ajudin a conèixer com
practicar l'esport del Tennis en aquesta nova normalitat que se'ns presenta.
A mida que tinguem més informació sobre les condicions en les que es podrà
desenvolupar el nostre esport favorit a les nostres instal·lacions, us anirem informant.
Moltes gràcies i molta salut.
La Junta
Club de Tennis Collbató.

