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Benvolgut/da soci/a, 
 
Després del darrer comunicat emès el passat dia 20 de març us tornem a adreçar aquest 
escrit per tal de tenir-vos informats en relació a les afectacions de la Covid-19 al nostre 
Club. 
 
Primer de tot fer extensible en nom de tot l’equip del Club Natació Reus Ploms (junta 
directiva, administració, entrenadors, monitors, socorristes, treballadors, ...) el nostre 
desig que tots vosaltres, i les vostres respectives famílies i amistats, us trobeu en 
perfectes condicions de salut i benestar. 
 
Arrel de l’obligació de tancar les nostres instal·lacions el passat dissabte 14 de març el 
Club Natació Reus Ploms va prendre com a primera mesura no domiciliar els rebuts, 
mentre el Ploms estigui tancat, corresponents a: 
 Activitats dirigides 
 Cursets de natació 
 Entrenador personal 
 Seccions esportives 
 
Al mateix temps, i per tal que tots els nostres socis i esportistes de les seccions es 
mantinguin actius i practicant hàbits saludables, gràcies al nostre personal tècnic 
(coordinadors, entrenadors, monitores, nutricionistes, ...) s’han enviat directament als 
esportistes o penjat a les xarxes socials classes dirigides, exercicis, activitats, plats 
saludables o vídeos. 
 
Les darreres informacions semblen indicar una baixada en el número de contagis per la 
Covid-19, però fins que les autoritats sanitàries no ens diguin el contrari hem de seguir, 
per solidaritat i compromís, amb el confinament i el distanciament. 
 
La situació dels clubs esportius sense ànim de lucre, com el Club Natació Reus Ploms, 
és, cal ser realista, complicada. Durant tot aquest procés estem en contacte amb la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Reus, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i diverses 
federacions esportives per valorar l’impacte esportiu i econòmic provocat per aquesta 
pandèmia i analitzar possibles formes de tornar a la normalitat amb la màxima celeritat 
possible. 
 
Tenint present les indicacions sanitàries oportunes, des del Club s’està treballant en el 
manteniment i millora de les instal·lacions, la planificació de les activitats i serveis en 
els diferents escenaris de reobertura del Club i en la preparació de l’activitat esportiva 
que confiem es pugui reprendre amb normalitat el més aviat possible. 
 
De tots aquests temes, lògicament, anirem informant quan sigui possible, a mesura que 
anem disposant de més directrius del Departament de Salut. 
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Estic segur que quan ens tornem a veure, que esperem que sigui ben aviat, ho farem 
molt més forts després de superar, entre tots, aquesta situació. 
 
Per qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Mentre duri 
el confinament teniu a la vostra disposició els següents mitjans de contacte: 
 
 Adreça electrònica: marketing@reusploms.cat 

 
 Telèfon: 977.75.75.20 

De 09:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres. 
 
Mentrestant, aquests dies, per solidaritat, per compromís, els socis del Ploms ...  
 
#joemquedoacasa 
 
#joentrenoacasa 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
 
Isidre Guinjoan Aymemí 
President 
Club Natació Reus Ploms 
 
Reus, 17 d’abril de 2020 


