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COMUNICAT OFICIAL DEL TENNIS 

TAULA TRAMUNTANA FIGUERES 
 
Hola a tots/es!!!!! Davant la situació d'agreujament actual de la pandèmia del Coivd-19 i les 

converses mantingudes amb les autoritats municipals, us enviem el següent comunicat oficial: 

 

1.- El club Tennis Taula Tramuntana Figueres ha portat a terme la seva activitat en diferents 

escoles i instituts de Figueres des de l'any 2007, data en què es va enderrocar el seu local del Club 

Natació Figueres com a conseqüència de l'ampliació de l'hospital, actuació que, com no podia ser 

d'una altra forma, es va entrendre i donar el nostre suport. 

 

2.- Aquesta situació prolongada en el temps ens ha causat un perjudici en la visibilitat del nostre 

club a la ciutat, doncs des de fa 13 anys hem estat exclosos sistemàticament de tots els 

equipaments esportius municipals, tant existents com projectats (tampoc hi ha espai per a 

nosaltres en el futur nou pavelló poliesportiu municipal). Si ja de per definició som un esport 

minoritari, si no tens visibilitat en cap espai esportiu municipal el problema de captació encara es 

fa més gran (el calculem en uns 5 jugadors/es a l'any, que significa una manca d'ingressos de 

19.500 euros i de 65 jugadors/es totals, xifra importantíssima per una petitat entitat com la 

nostra). Volem deixar clar que tots els grups polítics que han manat a l'Ajuntament ens han tractat 

de la mateixa forma (igual de malament), per tant, és evident i volem deixar clar que aquest 

comunicat no té cap caire polític. 

 

3.- Que amb la màxima bona voluntat, totes les juntes directives del club han tingut la paciència 

que ens ha demanat el Consistori (creiem que 13 anys és tenir-ne prou), esperant l'arribada d'una 

solució sempre promesa i mai feta efectiva. 

 

4.- Que durant la crisi econòmica de l'any 2008 sen's va retallar la subvenció que es rebia de 

l'Ajuntament de Figueres un 33%, fet que vàrem entendre i acceptar com a mostra de solidaritat 

davant la gent que necessitva més els diners que nosaltres. 

 

5.- Que actualment estem desenvolupament la nostra activitat a l'Institut Olivar Gran, on malgrat 

estem a gust, seguim patitnt una greu manca de visibilitat. Aquest equipament és de titularitat de 

la Generalitat de Catalunya i el fem servir gràcies a un conveni que l'Ajuntament de Figueres va 

signar amb el Departament d'Ensenyament i el Club. Per tant, NO es tracta d'una instal.lació 
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municipal i queda al marge del Decret de l'Alcaldessa que obliga durant 15 dies al tancament dels 

equipaments esportius municipals. 

 

6.- Malgrat els nostres serveis jurídics ens han confirmat que de moment podriém continuar oberts, 

vista la situació de crisi sanitària actual i per solidaritat amb els nostres conciutadans, hem decidit 

afegir-nos a l'aturada de l'activitat esportiva de la ciutat de Figueres, que farem efectiva des de 

demà mateix fins el proper diumenge 8 de novembre. Per tant, a partir de demà el club romandrà 

tancat.   

 

7.- Finalment, manifestar que El Tennis Taula Tramuntana Figueres sempre ha estat compresiu i 

solidari amb la ciutat de Figueres i el Consistori, malgrat ens em sentit habitualment marginats i 

maltractats. El que mai hem acceptat ni mai acceptarem son pressions ni amenaces de ningú, 

procedeixin de qui procedeixin i tinguin les conseqüències que tinguin. Som un club petit i humil, 

però amb molta dignitat. No acceptem lliçons de solidaritat de ningú.  

 

Així doncs, us esperem veure a partir del proper dilluns 8 de novembre 

 

Gràcies per la vostra comprensió 

 

Jaume Muntada Giner 

President del Tennis Taula Tramuntana Figueres 


