INFORMACIÓ D’INTERÈS PER ALS SOCIS I SÒCIES DEL CLUB EGARA
PREGUNTES I RESPOSTES EN LA CRISI GLOBAL DEL COVID-19

Què és el Club Egara?
El nostre Egara és una entitat esportiva amb 85 anys d’història, sense afany de lucre,
d’utilitat pública, i amb 71 treballadors i més de 3.000 socis, que té com a objectius
principals el foment de la pràctica esportiva i de la interacció social.

Què representa la condició de soci del Club Egara segons els estatuts?
L’Egara és un club social que permet als seus associats gaudir de serveis de tot tipus i
dels avantatges de pertànyer a una diversa i enriquidora comunitat.
Si ets soci de l’Egara no ets soci d’un gimnàs ni només d’unes instal·lacions esportives.
Per això, tots els socis de l’Egara tenim la responsabilitat compartida d’assegurar-ne la
viabilitat.

La crisi global pel Covid-19 posa en perill la viabilitat i el futur del Club Egara?
NO, si els socis entomem la responsabilitat conjunta de preservar la viabilitat de l’Egara.
SÍ, si els socis defugíssim aquesta responsabilitat.
Com per a qualsevol altre projecte corporatiu o associatiu, la crisi generada pel Covid19 és un enorme canvi de paradigma per a l’Egara, que en complica les finances. Per
aquest fet, és necessari, ara més que mai, el compromís de tots els qui formem part de
l’entitat.

Què podem fer els socis per garantir la viabilitat del Club Egara i poder gaudir de
les instal·lacions tan bon punt s’acabi l’obligat confinament?
Seguir al costat del Club, no deixant de ser-ne soci. I fer-ho assumint que, per un temps
limitat, no podrem gaudir de tots els serveis que ens ofereixen les instal·lacions del Pla
del Bon Aire. Si seguim al costat del Club, n’assegurem la viabilitat i el poder tornar a
gaudir-ne tan bon punt els responsables polítics donin per acabat el confinament.

El Club podria seguir endavant aquests mesos sense cobrar les quotes de soci?
Indiscutiblement, no. Hi ha obligacions de pagament i la despesa per manteniment
d’instal·lacions que impedeixen anul·lar les quotes. Si ho féssim estaríem comprometent
la viabilitat financera del club d’una manera totalment irresponsable. Amb tot, hem dut a
terme un descompte del 30% en la quota d’abril i hem establert una nova rebaixa a
través d’una quota especial temporal per als propers mesos i fins a la reobertura, com
hem detallat en el comunicat precedent.

Quins esforços està duent a terme el Club Egara per fer front als efectes de la
pandèmia i intentar així garantir la seva viabilitat i el seu futur?
Òbviament, la pròpia entitat està fent el mateix esforç que demana als seus socis per tal
de poder seguir endavant. I així, ha pres decisions en els següents àmbits:
●

Presentació d’un ERTO per reduir l’impacte financer de la crisi i garantir els llocs
de treball dels nostres empleats. L’autoritat laboral el va aprovar el passat dia 11
d’abril. L’ERTO consisteix en reduccions de jornada d’entre el 50% i el 100%.

●

Execució del pla de reducció, fraccionament, ajornament i moratòria de vàries
despeses.

●

Sol·licitud de finançament bancari per afrontar les desviacions financeres.

●

Sol·licitud de finançament a través de la línia de crèdit limitada que ofereix el
Consell Català de l’Esport per a aquelles entitats que no accedeixin al
finançament bancari.

●

S’ha demanat la liquidació de forma urgent de les subvencions pendents de
cobrar

Quin percentatge representen les quotes socials sobre els ingressos totals?
Com a club eminentment social, les quotes de socis són claus per a l’entitat ja que
representen aproximadament el 55% dels ingressos de l’Egara. La resta d’ingressos que
provenen principalment de les Escoles, d’altres activitats esportives i esdeveniments
socials, dels serveis externs i dels patrocinis del Club NO s’estan facturant.

El cobrament de les quotes socials rebaixades i l’estalvi derivat d’aplicar un ERTO
són suficients per pagar les despeses mensuals actuals del Club?
No, les despeses fixes segueixen sent superiors a l’import d’ingrés per les quotes
socials, que a més han estat rebaixades de nou excepcionalment. El Club cobreix la
diferència aplicant el seu pla de reducció de despeses i, aviat, també a través de
finançament extern i ajudes públiques.
Cal destacar que les quotes són l’únic ingrés rellevant que té el club ara mateix. Es
destinen en la seva totalitat a mantenir les instal·lacions i l’activitat administrativa i a fer
front a les obligacions de pagament.

Quines despeses ha de fer front el Club, tot i tenir les instal·lacions tancades?
Al marge de les despeses salarials que no cobreix l’ERTO i les pròpies del manteniment
total de les instal·lacions, el Club ha de fer front a despeses recurrents mensuals per
devolució de préstecs bancaris per inversions fetes en els últims anys.

El Club Egara compensarà les quotes de les Escoles Esportives cobrades en el
seu dia pels serveis no prestats des del 14 al 31 de març?
Per aquells que ho sol·licitin, la part proporcional dels dies no gaudits del mes de març
serà compensada en el proper rebut d’Escoles.

El Club seguirà aplicant la normativa vigent que se'n deriva quan un soci es dona
de baixa?
Sí. En aquests moments considerem necessari mantenir la normativa vigent la qual,
entre d’altres aspectes, especifica la no possibilitat de tornada al club per un període
determinat de 6 mesos, si bé la Junta es guarda el dret a formular en un futur una
modificació al respecte si així ho considera oportú.

Quins serveis manté el Club Egara durant el confinament?
Estem operatius en les àrees d’administració i comercial via teletreball. A més, oferim
activitats dirigides a través de les xarxes socials, així com consells sobre tennis, pàdel,
hockey o benestar i espais d’entreteniment social. També es troben a Egara Virtual, un
espai específic al web oficial.

Com s’estan mantenint les instal·lacions del Club Egara durant el confinament?
Sota els criteris que marquen les autoritats sanitàries i competents, l’equip de
manteniment està preservant les instal·lacions del club i realitzant accions de millora a
diferents espais (piscines; bany de vapor; zones de fitness; jardineria; terres, tancaments
i murs de les pistes de tennis i de pàdel; etc.). Tot plegat, per tal que a la tornada el Club
estigui totalment operatiu i els socis puguin immediatament gaudir-ne com sempre.
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