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L’ESPORT NO PERD EL TEMPS
La comissió executiva d’ADECAF s’ha reunit amb la Secretària General de l’Esport, Sra. Anna Caula, el Director
del Consell Català de l’Esport, Sr. Aleix Villatoro, i el cap de gabinet de la Secretaria General, el Sr. Josep Mas.
Una primera reunió amb molt bones sensacions, la Secretària General i el seu equip han estat molt receptius.
ADECAF veu amb satisfacció que compartim els valors i la cultura de l’esport, i que tenim l’objectiu compartit
de que l’esport i l’activitat física creixin entre la ciutadania per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida i
garantir la bona salut d’aquesta
Fes clic AQUÍ per accedir a la notícia completa.

El sector català del fitness serà un dels beneficiats de les ajudes de 993
milions d'euros que la Generalitat de Catalunya ha pactat amb els agents
socials per a la reactivació econòmica. Els gimnasos que hagin sofert una
caiguda d'ingressos d'almenys el 25% interanual en 2020 podran sol·licitar
les ajudes per a empreses, que oscil·laran entre 3.000 euros i 200.000 euros.
Fes clic AQUÍ per accedir a la notícia completa.

ADECAF FELICITA LA SECRETÀRIA GENERAL ANNA
CAULA I AGRAEIX AL SECRETARI GENERAL GERARD
FIGUERAS LA FEINA FETA
ADECAF ha estat present al comiat del Secretari General de
l’Esport, Gerard Figueras, i la presa de possessió de la
Secretària General Anna Caula.
A l’acte hi han assistit el President d’ ADECAF, August
Tarragó; el Vicepresident, Manel Martínez i la gerent Iolanda
Latorre. A banda de felicitar la nova Secretària i desitjar-li
sort en la nova etapa, el President de la patronal ha ofert
col.laboració i acompanyament a la Secretària en allò que
requereixi. Alhora ha insistit que es desencalli el pagament
dels ajuts pel tancament del mes de gener, perquè el sector
ja no té més marge de tresoreria.
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