
 

 

 

 

Barcelona, 25 de març de 2020 

 

 

Benvolguts federats,  

 

En primer lloc, desitjar-vos a vosaltres i a les vostres famílies que estigueu bé i que junts 
puguem superar aquesta terrible pandèmia al més aviat possible. Per a aquells que hagin 
estat contagiats pel Covid-19, els nostres millors desitjos d’una ràpida recuperació. 

És el nostre desig que quan això acabi ens puguem tornar a veure gaudint, fins i tot més 
que abans, del que més ens agrada fer: jugar a golf en els magnífics camps de Catalunya. 

Som conscients dels problemes que molta gent està patint i que aquesta situació 
impactarà negativament en molts d’ells. De tot cor, esperem que es pugui superar amb 
els mínims danys possibles.  

Com tots sabeu, també els clubs i camps de golf de Catalunya estan patint significatives 
pèrdues i contratemps, ja que han hagut de tancar les portes fins que la situació sanitària 
es resolgui. Malgrat això, tots estan fent ímprobes esforços per adaptar-se a les 
circumstàncies, amb la voluntat de mantenir les instal·lacions i els camps en les millors 
condicions possibles, perquè quan tornin a obrir tots puguem gaudir al màxim de 
cadascun d’ells. 

A aquest efecte, s’estan fent treballs de manteniment en condicions difícils a causa de 
la logística que això comporta, per la necessitat d’una gestió laboral preventiva amb les 
plantilles de treballadors, per les precaucions sanitàries que s’han de prendre seguint 
les indicacions i la reglamentació pertinents, i pel maneig i cura de la maquinària d’acord 
amb les noves condicions de neteja i manteniment, entre d’altres. 

Tot això genera unes despeses addicionals que no estan correlacionades amb els 
ingressos, donat el tancament dels camps. Alhora, suposa una gestió complexa i d’alta 
responsabilitat per evitar danys col·laterals, la qual cosa significarà per a totes les 
instal·lacions un impacte negatiu rellevant en els seus comptes d’explotació. Això no 
obstant, esperem i desitgem que puguin atenuar tot això en els mesos venidors, amb 
l’afluència de tots els federats i socis a les seves instal·lacions per tornar a practicar el 
nostre esport favorit. I si pogués ser, encara amb més assiduïtat després d’un 
confinament llarg i tediós. 

 



 

 

 

 

Els clubs i camps de golf de Catalunya són els que ens permeten gaudir de la pràctica del 
golf i dels seus entorns immillorables, i és en aquests moments quan més ajuda 
necessiten de tots els federats, socis, independents i de qualsevol que vulgui jugar.  

Sense els clubs i camps no tindríem on jugar, ni competir, ni iniciar els nostres fills al golf, 
ni socialitzar amb els nostres amics ni gaudir del que tant ens agrada. 

Per tot això, des de la FCGolf ens agradaria agrair molt sincerament l’esforç i dedicació 
que tots els nostres clubs i camps, i el seu personal i treballadors, estan realitzant, i 
desitjar-los tot el millor a partir de l’obertura de les seves instal·lacions, que esperem 
que no es dilati gaire en el temps i pugui permetre’ns a tots gaudir del golf a Catalunya.  

I per acabar, demanar-vos expressament que feu costat als vostres clubs i camps de golf, 
i animar a tots els jugadors federats que ajudin i contribueixin dins de les seves 
possibilitats, amb els seus greenfees i/o les quotes d’abonats o socis, a mantenir la bona 
salut dels clubs i camps de golf a Catalunya. Això permetrà una ràpida recuperació de 
l’activitat normal, que ens garantirà gaudir d’aquest magnífic esport que tant ens 
agrada. 

Fem, tots plegats, costat al golf a Catalunya i ens en beneficiarem col·lectivament.  

 

Moltes gràcies a tots per endavant, i esperant una ràpida recuperació de la normalitat, 
us desitgem tot el millor. 

 

 

 

 

 
Ramon Nogué        Alejandro Andreu 
President        Vicepresident           
 


