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“La fidelització del
soci ha estat un
aspecte clau”
Pere Figueras

La pandèmia, com a totes les
entitats esportives, ha afectat de
ple el Club de Tennis Sabadell.
Quan ens acostem a l’any del
primer tancament total, en fem
balanç amb el seu president,
August Serra.
Com qualificaria l’impacte
de la Covid-19 a l’entitat? Ha
estat important perquè parlem
de dos tancaments absoluts
i molts mesos parcials. Si ho
analitzem des del punt de vista
econòmic, els ingressos s’han
reduït uns 600.000 euros. És
cert que també han baixat les
despeses pels ERTOs aplicats,
però, d’altra banda, hem hagut
de fer una inversió molt gran en
temes de protocols i seguretat.
El Club de Tennis va ser una
de les poques entitats que no
va cobrar les quotes als socis
durant el tancament. Han
trobat una bona resposta? Era
una decisió lògica. No podíem
oferir una sèrie de serveis i no
vam cobrar les quotes durant
dos mesos i mig. Considero que
aquesta fidelització del soci i
abonat ha estat clau per poder
salvar l’any. Hem perdut un 8%
de massa social, però una gran
majoria ha estat gent d’edat
més avançada que va agafar
por i es va donar de baixa. Nosaltres confiem que molts d’ells
tornaran.
Diu que, malgrat tot, han salvat
l’any. Com s’aconsegueix? La
situació financera de l’entitat els
últims anys ha estat molt acurada i aquesta bona gestió des
de la gerència i la junta directiva
ens permetrà tancar l’any amb
un equilibri. Això sí, no hem ge-

nerat recursos per fer inversions
importants.
Ha quedat descartat algun
projecte concret? Abans de
la pandèmia teníem sobre la
taula l’ampliació en uns terrenys
municipals, però l’acord encara
no estava tancat. La idea era
construir més pistes de pàdel.
Esperem reprendre les converses aviat. També tenim en
estudi un ambiciós projecte per
ampliar la zona de la terrassa i
crear un espai cobert exterior.
Seria una obra civil important
sobre les actuals pistes ràpides.
Cal encaixar totes les peces i
analitzar els costos.
Veure les pistes de tennis
plenes de màquines també
és impactant. Doncs sí. Però
havíem de fer alguna cosa i
aprofitar els espais a l’aire lliure.
No ha estat gens fàcil traslladar
tot el material per convertir les
pistes en un gimnàs o una sala
d’activitats dirigides. Ha estat un
gran esforç de tots.
Dol veure’s en el mateix sac que
altres activitats esportives?
Ens hem sentit perjudicats, és
clar. Va costar molt fer entendre
que la nostra activitat essencial,
el tennis, és a l’aire lliure i el risc
és pràcticament inexistent.
S’han suspès gairebé totes les
competicions a excepció de les
estatals. Jo mateix vaig participar en un Campionat estatal de
veterans a Vic sense problemes.
Està descartat el sopar social?
Encara no, però ho veig molt difícil. També estem pendents de
l’Open internacional a l’octubre.
Caldrà esperar.

El president,
August Serra,
explica la situació
de l’entitat. A sota,
activitats interiors
que ara mateix es
fan a l’aire lliure.

