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PIMEC RECONEIX A ADECAFF LA RESILIÈNCIA
DELS GIMNASOS DURANT LA PANDÈMIA
August Tarragó, president d'ADECAFF, va rebre en nom de tot el sector que
representa, el reconeixement a la resiliència i la constància en mantenir les empreses i
el treball de totes les persones implicades, així com els millors serveis durant tot el
temps que han patit i estan patint per les dures restriccions imposades pels governs
espanyol primer, i català després.

«ESTEM CANSATS, ARRUÏNATS I DECEBUTS»:
ELS GIMNASOS CATALANS NO AGUANTEN MÉS
El portaveu dels gimnasos catalans parla sense
embuts i reconeix que no poden més amb
aquestes noves mesures anti Covid que els porten
al tancament.
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EL FITNESS CATALÀ RECLAMARÀ MÉS DE 26 MILIONS D'EUROS EN ELS
TRIBUNALS.
LES DEMANDES COORDINADES PER ADECAFF PASSEN A LA VIA JUDICIAL
Els gimnasos catalans que es van adscriure a
les reclamacions patrimonials coordinades per
ADECAFF reclamaran a les administracions
una xifra que podria superar els 26 milions
d'euros, segons estimacions de la patronal. El
procés comença ara el seu curs judicial.
El dia 18 de desembre, va expirar el termini
perquè l'administració interpel·lada, en aquest
cas la Generalitat de Catalunya, donés
resposta a les reclamacions via administrativa
interposades el mes de juny passat per 33
operadors de gimnasos a través d'ADECAFF.
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El silenci administratiu ha obert un nou termini de tres mesos, fins al 18 de març, perquè les
empreses implicades comencin ara un procés judicial.

ACCIONS ADECAFF
Reunions amb
conseller Empresa i
Diputats del
Parlament

Estudi jurídic de
les últimes
restriccions
imposades al mes
de desembre

7 comunicats de
servei informatiu
adreçats als
associats i
associades

Webinars Formatius

Treball per cercar
sol·lucions per
l'augment dels
costos energètics

Aparició en mitjans i
xarxes socials

ADECAFF ENERGIA
Es crea el grup de treball ADECAFF ENERGIA
amb la voluntat de trobar solucions a l'excessiu
augment dels costos energètics.
Si vols afegir-te al grup, escriu-nos a:
info@adecaff.cat
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