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    Alzinars del Montseny, S.A. 

           Masia l’Estanyol 

 
 

 

 

Benvolguts Accionistes-Jugadors, 

 

En primer lloc, esperem que tant vosaltres com les vostres famílies i amics us 

trobeu en perfecte estat de salut. 

 

 En aquests temps en els que hem hagut de mantenir el nostre Club tancat, tal i com 

us hem anat comentant en els diferents comunicats, no hem parat de treballar per 

mantenir el camp i les instal·lacions en les millors condicions possibles, així com 

implementar de forma escrupolosa tots els protocols i procediments relatius a seguretat, 

desinfecció i neteja de cara a la reobertura. 

 

D’acord amb l’Ordre SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad, els camps de golf 

estem englobats a l’anomenada Fase I de desescalada dins l’apartat “deporte no 

profesional - reapertura de las instalaciones deportivas al aire libre sin público, para la 

práctica de deportes sin contacto” i que d’acord amb l’Ordre SND/414/2020 la nostra 

regió sanitària de la Catalunya Central ha estat autoritzada a passar a aquesta Fase amb 

els requisits establerts en dites normatives. Per tant, amb molt de goig ens plau 

confirmar-vos la reobertura de les nostres instal·lacions a partir del proper dilluns, 

dia 18 de maig. 
 

Aquesta és la noticia que tots desitjàveu rebre i que nosaltres tant esperàvem poder- 

vos donar. Tornem-hi. 

 

Amb la voluntat de garantir les màximes condicions de seguretat, aquesta 

reobertura serà sota els següents condicionants: 

 

 Durant aquest primer període, únicament podran fer ús de les 

instal·lacions els accionistes-jugadors actius de la Societat amb la voluntat 

de donar preferència i premiar la vostra confiança. Queda suspès 

temporalment l’ús de les invitacions. 



 

 Per poder accedir a les instal·lacions és necessària la reserva prèvia, que 

podeu realitzar via telefònica avui mateix entre les 12:00 i les 16:00.  

 

 Per garantir la vostra seguretat i salut, haureu de seguir un protocol que 

hem elaborat seguint totes les directrius emanades de les autoritats 

sanitàries i de les RFEG, FCG i que hem ampliat i adaptat a les nostres 

instal·lacions. Aquest protocol el trobareu en el document adjunt. 

 

 Restriccions Mobilitat: com bé sabeu el Golf Montanyà està ubicat dins de 

la regió sanitària de la Catalunya Central, i que durant la fase actual de la 

desescalada no estan autoritzats desplaçaments entre diferents regions 

sanitàries. Us demanem que actueu responsablement i tingueu en compte 

aquesta limitació alhora de fer les reserves per evitar incorrer en 

incompliments de la normativa sanitària. 

 

Als que ja podeu venir, us donem la benvinguda de nou al Golf Montanyà! Us 

esperem amb els braços oberts!, Als que encara no podeu, us demanem una mica més de 

paciència que ja falta ben poc, molts ànims. Desitgem de tot cor que gaudiu d’aquesta 

nova etapa i us demanem la vostra màxima atenció a les normes establertes i a les bones 

pràctiques d’ús de les instal·lacions en benefici de tots, així com al compliment 

responsable de les normes dictades amb caràcter general per les autoritats estatals i 

autonòmiques.  

 

Una forta abraçada. 

 

 
 

Ramon Sala i Prat 

President del Consell d’Administració 


