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A l’atenció de socis i sòcies, atletes i, equip tècnic i administratiu: 
 
Benvolguts/des; 
 
Un cop superats els primers quinze de confinament, confiem que tothom estigueu bé de 
salut. Aquestes dues setmanes de tancament ens han brindat una oportunitat per seguir en 
contacte a través de les xarxes que han seguit actives. Així, des de la primera setmana, els 
equips tècnics han establert contacte a través d’aquestes amb els seus grups afavorint així 
el vincle tècnic i, més important encara, emocional. La intenció és de seguir en aquesta línia 
a l’espera dels dies de confinament que encara ens queden. 
 
D’altra banda, les persones que formem part de la junta, amb el recolzament de la direcció 
tècnica, també hem estat atents a l’evolució de les novetats que han anat apareixent en tot 
allò que ens afecta, que no és poc. En aquest sentit hem acordat una sèrie de mesures, que 
prioritzen l’atenció a la massa social i l’equip professional, que volem compartir amb tots 
vosaltres a continuació: 
 

1. Posposar fins a nova data (per definir, a partir del reinici de les activitats) i per a 
totes les categories el rebut de la quota pendent de la temporada en curs que 
estava previst per girar-ho a finals d’abril. 

2. Estudiar i aplicar fórmules de reducció del rebut pendent, degut al període de 
tancament de les activitats. 

3. Endegar els tràmits corresponents i estudiar fórmules per allargar les activitats de 
l’escola durant el mes de juliol. 

4. Mantenir el 100% del sou dels nostres equips professionals, a través de les 
fórmules legals que així ho permetin i amb l’assessorament corresponent. 

 
Per posar fil a l’agulla, seguirem amatents i actius davant els canvis per anar-nos adaptant a 
tot allò que ens ofereix aquests dies. De tots plegat us mantindrem informats.  
 
Fins aleshores, cuidem-nos! 
 
Cornellà, 28 de març de 2020 
 
Equip tècnic i junta del Cornellà Atlètic 
 


