Terrassa, 27 de març de 2020

Benvolguts/des socis/es i amics/gues,
Ja portem uns dies d'aquesta situació que se'ns fa estranya i que ens distancia de la realitat
a que estàvem acostumats. Volem fer-vos arribar el nostre desig de que tan vosaltres com la
vostra família i amics us trobeu tots bé i que el confinament, tot i fer-se llarg i avorrit, serveixi
per lluitar contra aquesta pandèmia i ens permeti enfortir i gaudir en la mesura del possible
d’aquests dies en família, ja sabeu, cal quedar-se a casa!!
Ens posem en contacte amb tots vosaltres per tal de fer-vos arribar notícies respecte a com
afronta el Club la situació d’aturada obligada de l’activitat.
Algunes famílies ens han fet arribar les seves preguntes i preocupacions sobre com des del
Club afrontaríem el cobrament de les quotes del proper mes d’abril. En aquest punt volia
comentar-vos que els costos del Club, derivats de la pràctica esportiva, així com, els
corresponents a federacions, arbitratges, assegurances, personal o despeses fixes, no estan
estrictament reflectides en els cobrament del mes en curs, sinó que les prorrategem durant
els deu mesos de la temporada. Així tot, i no tenir activitat aquests dies de confinament, sí
que tenim unes despeses corrents que s’han de pagar.
Dit això, i, entenent la difícil situació en que poden trobar-se les diferents famílies, hem
acordat en Junta directiva extraordinària les següents mesures:
1. Anul·lar el cobrament de la quota d’hoquei del mes d’abril.
2. Passar a cobrament la quota de soci, que com recordareu és de 18€ els nens i 20€ els
adults. El motiu per mantenir-la és el de fer front als pagaments que tindrem a l’abril,
com us hem avançat anteriorment.
3. Sol·licitar un ERTO per a tots els treballadors del Club. Aquesta mesura suposa la
suspensió temporal dels contractes de treball. La seva durada prevista serà fins la
finalització de la situació d’alarma, moment en que reprendrem l’activitat normal del
club i la seva prestació de serveis. Durant aquest període de suspensió, podran
tramitar la prestació per atur, amb independència de la carència que tinguin.
Tanmateix, el període que compren del 1 al 13 de març el rebran amb normalitat per
part del Club.

Des de la Junta directiva volem posar-nos a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
situació personal, i esperem que un cop passi aquesta pandèmia i tornem a la normalitat,
puguem fer-ho tots junts i desitgem tornar més forts i sans que mai.
Per qualsevol tema podeu dirigir-vos a info@linia22.cat i exposar-nos el vostre neguit, ens
hem proposat atendre les vostres consultes amb deteniment i prestància.
Tan bon punt es reprenguin les activitats o tinguem noves notícies sobre la competició o
l’activitat regular, us ho comunicarem puntualment.
Desitgem poder tornar a l'activitat el més aviat possible, i mentrestant volem fer-vos arribar
una molt forta abraçada a tots el Líniers en aquesta situació que ens ha tocat viure, us trobem
molt a faltar.
Gràcies famílies per la vostra col·laboració i el vostre suport. Cuideu-vos molt!
Atentament,
Raül Galy Pellicer
President
Línia 22, H.C.

