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    Alzinars del Montseny, S.A. 

           Masia l’Estanyol 

 
 

 

 

Benvolguts Accionistes-Jugadors, 

 

Primer de tot, esperem que gaudiu de bona salut, tant vosaltres com les vostres 

famílies i amics. Us volem fer arribar un missatge d’ànim i d’esperança en aquests 

moments tan difícils. 

 

Amb aquest comunicat volem mantenir-vos al corrent de les novetats que es van 

produint i gestions que anem realitzant degut a la excepcional situació que estem vivint 

amb l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19 i que, ens afecta a tots 

nosaltres i al nostre Club. 

 

Com a continuació de la nostra carta, de data 24 de març, tot seguit us informem 

dels treballs i tasques que s’han portat a terme durant aquest mes d’abril, i que molts 

s’han anat comunicant a través de les xarxes socials del Club: 

 

 Manteniment del camp: A part de les tasques ordinàries, s’han punxat els 

greens, s’han portat a terme les feines de millora del tee 6, s’han perfilat els 

bunkers, s’ha treballat en els arranjaments del tancat perimetral de la finca i 

s’han reparat fuites del sistema de reg.   

 

 Direcció-Administració: Al marge de les tasques administratives, operatives i 

de gestió diàries, s’ha desenvolupat un pla d’hivernació de l’activitat en el qual, 

d’entre un conjunt d’accions, s’ha sol·licitat una carència de 12 mesos del 

préstec hipotecari amb el BBVA, sol·licitud d’exoneracions, condonacions i 

moratòries de les obligacions tributàries i fiscals amb les Administracions 

Públiques i negociació amb els proveïdors. També s’ha contactat amb tots els 



particulars, col·lectius, agències i TTOO que tenien reserves pels propers mesos 

per tal de gestionar l’aplaçament de les mateixes. Per últim, s’ha reforçat la 

comunicació amb l’objectiu de mantenir el vincle emocional, en aquests 

moments tant atípics, amb socis i clients.  

 

 Caddy Master: Ordenar, Netejar i desinfectar els espais del caddy master, 

bosses de pals dels socis, carrets, motos i buggies tant de lloguer com privats. 

 

 Control i Vestuaris: Neteja i desinfecció d’espais comuns, vestuaris, dutxes, 

lavabos, botiga i caseta forat 1.  

 

També es va acordar obrir una bossa d’hores pel personal de serveis durant el 

període de confinament rigorós i que la Setmana Santa d’enguany es considerés com a 

període de vacances de tot el personal laboral. Amb aquesta decisió disposarem de més 

hores laborables del nostre personal de serveis en el moment en que es re emprengui 

l’activitat. 

 

Un cop ja finalitzats o molt avançats els treballs anteriorment detallats, i davant la 

incertesa de la durada del període d’estat d’alarma, ens situem en una nova fase que 

requereix adoptar noves mesures i replantejaments que vagin orientats a continuar el 

mantenint i millora el camp, a preparar-nos per la tornada en tots els sentits, i 

també en preservar la tresoreria de la Societat.  

 

En relació a les tasques a realitzar aquest mes de maig, tenim previstes les següents: 

 

- Manteniment del camp 

Remodelació, millora i aplanament del putting green del tee de forat 1. 

Tractament herbicida selectiu de fulla ampla.   

Gestió i optimització del sistema de reg. 

 

- Direcció-Administració i altres. 

Posada en marxa d’un nou sistema de reserves online exclusiu per socis 

jugadors complementari als sistemes actuals. Facilitant el procés de reserva 

de tee-time, reduint el tràfic de trucades telefòniques. Això permetrà donar un 

millor servei d’atenció en hores punta.  

Finalització del document de protocols i procediments que estem elaborant per 

tal de donar garanties de minimització de riscos de contagi per la COVID-19 en 

el moment de la tornada. 

Coordinació de les tasques del manteniment del camp. 

Atenció telefònica i via correu electrònic. 

Comunicació mitjançant xarxes socials, comunicats, etc. 

Continuació amb la neteja i desinfecció dels espais comuns. 



 

 

Pel que respecte a les necessitats de personal es donen dues circumstàncies 

diferents: 

 

- Personal de serveis, Direcció i administració:  

Un cop finalizat o molt avançat tot el que havíem previst per l’abril, decidim 

acollir-nos a un ERTO per causa de força major. Aquest ERTO està pensat 

per garantir uns serveis mínims de Direcció-Administració i Casa Club. 

 

- Personal de manteniment del camp: 

Per tal de continuar mantenint el camp durant aquesta primavera es fa necessari 

el disposar de la integritat del personal i per tant no els afectarà l’ERTO 

previst. Cal tenir present que de les 5 persones de manteniment de la plantilla, 

en realitat només en tenim tres treballant, dos estan de baixa laboral.  

 

Per tot això, seguim necessitant el compromís, en aquests moments tant 

excepcionals, de tots aquells qui vulgueu seguir gaudint del Golf Montanyà. 

Tanmateix, som molt conscients de la situació que estem vivint i que tots patim en 

major o menor manera i per aquest motiu, hem previst ja una primera mesura per 

gratificar-vos aquest compromís durant aquest període: 

 

- Durant tot el segon semestre del 2020 queda sense efecte el copagament per 

sortida al camp. S’estudiarà la fórmula pels qui hagin subscrit l’abonament 

anual.  

 

Amb aquesta mesura, tal i com ja dèiem a la carta comunicat del mes passat, el que 

busquem són maneres de premiar el vostre compromís amb el nostre Club.  

 

En referència a la possible data d’obertura de les instal·lacions, volem posar en 

el vostre coneixement que des de la RFEG, la FCG i demés institucions del sector del 

golf, s’està treballant per obtenir la autorització corresponent del Ministeri de Sanitat lo 

abans possible, però en aquests moments encara no hi ha una data concreta. 

 

Cal tenir en compte que quan puguem tornar a obrir, tot indica que hi haurà 

mesures per evitar les aglomeracions, i que per tant, restriccions en l’aforament. Des 

d’aquí, volem refermar el nostre compromís en donar preferència absoluta als 

accionistes-jugadors actius de la Societat, ja que s’ha previst que siguin els únics 

que puguin fer ús de les instal·lacions garantint-los la pràctica del golf en un 

entorn saludable i segur des del primer moment que ho puguin fer. 
 



A conseqüència del número de socis que som, les futures restriccions de 

l’aforament i per tant la reducció de número de sortides disponibles que es preveuen, 

ens afectaran molt poc o gens pel que fa a disponibilitat de sortides i per tant estem 

convençuts que quan tot torni a arrencar, el fet de ser pocs socis jugadors, serà un valor 

i un punt a favor molt important del nostre Club respecte a altres clubs o camps 

del nostre entorn molt més massificats. 

 

El nostre desig és reprendre l’activitat quan abans millor. Estem preparats! 

Diàriament anem monitoritzant la situació tant a nivell nacional com internacional a 

través de diferents col·laboradors (Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, etc.) per tal de 

conèixer de primera mà quan i com ha sigut o quan està prevista la tornada als camps de 

golf i les diferents mesures que es van adoptant. Us anirem informant del més 

rellevant en funció dels esdeveniments.  

 

Només ens queda desitjar que aquesta situació passi lo abans possible, i que 

puguem retrobar-nos aviat a les nostres instal·lacions per seguir gaudint del golf, de 

l’entorn únic que tenim, de la nostra gastronomia i, sobre tot, de la companyia i l’afecte 

mutu.   

 

Una Abraçada. 

 
Ramon Sala i Prat 

President del Consell d’Administració 


