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Benvolguts senyors, 

Ens dirigim a vostès amb relació a les activitats esportives permeses durant les diferents fases de 

desescalada degudes al Covid-19, més concretament, a l'activitat dels clubs i escoles de tennis. 

L'ordre SND 399/2020 de 9 de maig, que regula les activitats que poden desenvolupar-se durant la fase 

1 permet la realització de certes activitats en grups de fins a 10 persones (terrasses de bars i 

restaurants, assistència a sales de vetlla, assistència a llocs de culte ...) algunes d'elles en recintes 

coberts. 

Pel que fa concretament als clubs de tennis es permet la pràctica únicament per a dues persones, en 

un espai aproximat de 800 m2 (espai total de la pista de tennis i el límit exterior), on el risc de contagi 

és pràcticament nul. 

Tenint en compte que el tennis és un esport en què no hi ha contacte físic entre els practicants 

considerem important poder sol·licitar la flexibilització de certes mesures, per poder pal·liar 

l'important impacte econòmic a què s'han vist sotmesos tots els clubs de tennis que van haver de 

tancar les seves instal·lacions el passat 14 de març. 

És per això que sol·licitem es pugui autoritzar la pràctica de la modalitat de dobles (4 jugadors en pista), 

així com la possibilitat de reiniciar l'activitat de les escoles de tennis amb grups de fins a 10 esportistes, 

respectant la distància de seguretat de 2 metres utilitzant, si s'escau, mascareta i complint amb totes 

les mesures de neteja i desinfecció establertes. 

El poder dur a terme aquestes activitats possibilitarà, d'una banda, un alleujament econòmic per a les 

entitats i, de l'altra, que determinats grups d'esportistes joves puguin reprendre la seva activitat 

esportiva en vista a una futura represa dels tornejos de tennis que ens agradaria es pogués reiniciar, 

amb les mesures restrictives de públic i mobilitat oportunes, durant la fase 3. 

Esperant que aquestes reflexions puguin ser tingudes en compte i traspassades als organismes i 

autoritats competents en la matèria, entre elles el Consejo Superior de Deportes i el Ministeri de 

Sanitat, rebin una cordial salutació. 

Atentament, 

 

Jordi Tamayo De Winne 

President 

 

Barcelona, 21 de maig de 2020 
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