COMUNICAT OFICIAL
27 de març de 2020

Benvolgudes famílies,

La situació excepcional que estem vivint provocada pel coronavirus ens està obligant a
prendre un conjunt de mesures seguint les ordres i recomanacions de les institucions i
organismes oficials. La primera com ja sabeu va ser el tancament de les nostres
instal·lacions esportives i la suspensió de totes les nostres activitats. Volem manifestar
que la junta directiva està treballant amb la millor de les voluntats possibles per mirar
de pal·liar l’impacte que tot això representa. D’aquesta manera i entenent el context en
el que ens trobem, comuniquem que:
- Les mensualitats del mes d’abril de tots i totes les esportistes de l’entitat
NO es cobraran.

Arribats a aquest punt volem agrair la comprensió i col·laboració de tots vosaltres ja
que com bé sabeu l’A.E. Les Corts UBAE és una entitat de barri sense ànim de lucre i,
com tothom, no estem exempts de les complicades afectacions econòmiques que té i
tindrà la situació en la que ens trobem. Per això demanem paciència i desitgem tornar
a la normalitat el més aviat possible per tal d’analitzar tot amb calma i mirar de seguir
prenent les millors decisions pel bé de tothom.
Una vegada traslladada aquesta informació només ens queda desitjar salut per a tota
la família mamut. Així doncs us encoratgem a seguir complint les mesures que dicten
les autoritats i de ben segur que ens en sortirem aviat.
Mentrestant us animem a mantenir una bona forma física. Per aconseguir-ho des de
l’A.E. Les Corts UBAE hem tancat un acord amb el grup Eurofitness perquè pugueu
gaudir de totes les propostes que ens ofereixen: activitats dirigides, entrenaments
específics, jocs i activitats pels més menuts o consells de salut i nutrició entre altres.
Les podeu seguir als canals clubseurofitness de YouTube i Instagram o bé a la web.
Us deixem l’enllaç a continuació:

https://eurofitness.com/ca/entrena-a-casa/

Estem convençuts que amb el compromís i la responsabilitat de tots ens en sortirem
aviat. Força mamuts!
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