Circular informativa 02/2020-2021
A l’atenció del socis i esportistes del Club Natació Reus Ploms
Assumpte:
Tancament de les instal·lacions el dia 30 octubre de 2020
Benvolguts/des socis, sòcies i esportistes,
Tal com heu pogut anar seguint pels mitjans de comunicació, i a l’espera de la publicació del
Decret de la Generalitat de Catalunya que confirmi les noves mesures per aturar l’increment de
casos per la Covid-19, aquesta nit el Club haurà de tancar les seves portes durant quinze dies.
Des del Club Natació Reus Ploms volem adreçar-vos els següents punts.
L’esport és un servei essencial
El Club Natació Reus Ploms és una entitat privada sense afany de lucre que té com a missió el
treball de la formació i els valors i el foment de la salut, tot a través de les especials
característiques que proporciona la promoció de l’esport.
Des de la nostra entitat, signem el manifest de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
reconeixent que l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació,
en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat
d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge.
Seguretat en el desenvolupament de la pràctica esportiva
Des del primer dia d’obertura de les instal·lacions del Club passat el confinament, el Club Natació
Reus Ploms va redactar un Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones
que ha anat adaptant i actualitzant a cada fase i etapa de desconfinament en funció del marc
legal publicat en el seu moment (BOE i DOGC), amb l’objectiu de reduir al màxim el possible risc
de contagi entre els socis, esportistes i familiars de la nostra entitat.
En totes les fases i etapes fins a dia d’avui, per responsabilitat i compromís social, sempre hem
mantingut els nostres protocols en totes les activitats: sol·licitud de cita prèvia, aforaments
limitats, franges horàries concretes d’ocupació, presa de temperatura, manteniment de la
distància de seguretat, vies de circulació diferenciades, disposició de gels hidroalcohòlics per tot
el Club i desinfeccions periòdiques.
Les dades publicades pel Ministeri de Sanitat des de l’inici de la pandèmia estableixen que l’esport
només representa el 0,27% dels contagis, aspecte que deixa de manifest que des del Clubs i les
entitats esportives s’ha dut a terme un bon treball, tot reconeixent que el risc 0 no existeix, en
l’intent de reduir al màxim possible els contagis per la Covid-19.
Tancament de les instal·lacions esportives
Des del Club Natació Reus Ploms som conscients de les dificultats que es donen actualment a la
nostra societat com a conseqüència de l’increment desmesurat en el número de contagis per la
Covid-19 ocorreguts les darreres setmanes.
Malgrat que considerem l’esport com a un servei essencial i, per tant, creiem que els espais
d’activitat esportiva s’haurien de mantenir oberts, hem de complir amb les directrius establertes
per les autoritats sanitàries del país sempre que no hi hagi una rectificació al respecte.
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El tancament de les instal·lacions esportives del Club Natació Reus Ploms el dijous 29 d’octubre
de 2020 a les 21:00 hores i per un període estimat de quinze dies, implicarà els següents punts:
a) Espais de salut
Restaran tancades totes les instal·lacions a l’abast del soci en una situació de normalitat:
sala de fitness, sala de musculació, piscines, pista d’Atletisme, sales polivalents, pistes dels
pavellons, Frontennis, ...
b) Seccions esportives
Queden suspesos els entrenaments de totes les seccions esportives del Club: Atletisme,
Bàsquet, Boxa, Gimnàstica Rítmica, Hoquei, Natació, Natació Artística, Pàdel, Patinatge
Artístic, Salvament i Socorrisme, Taekwondo, Tennis i Triatló.
c) Serveis
No es desenvoluparan els serveis a disposició de socis i usuaris: classes d’activitats dirigides
(a sala i a piscina), cursets de natació, lloguer de pistes de Pàdel i Tennis, classes d’Hapkido,
Excursionisme, ...
d) Activitats
Ajornades o suspeses totes les activitats organitzades per l’entitat previstes pels propers
quinze dies: projecte Supera’t tot l’any, Control d’Atletisme, partits de Bàsquet, Hoquei i
Pàdel i OPEN Tarragona lliure individual i 1r Trofeu de Categories Lliure de Patinatge Artístic.
e) Serveis externs
Escoles, centres formadors, federacions i altres entitats no podran accedir a les instal·lacions
del Club Natació Reus Ploms per seguir desenvolupament la seva activitat normal.
Vessant econòmica
El Club Natació Reus Ploms és una entitat privada sense finalitat de lucre, legalment creada i
inscrita com a tal, i que per tant pertany als seus socis.
Les quotes socials abonades són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de
l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones
associades.
Aquesta quota comporta ser copropietari de l’entitat i per tant no hi ha lloc a la devolució. Des
del Club Natació Reus Ploms es buscaran fórmules per agrair d’alguna manera aquest sentiment
de pertinença al Club.
En relació a la devolució de les quotes addicionals per activitats opcionals ofertes per l’entitat,
com ara les quotes de secció, serveis i activitats, comporten una contraprestació directa i
concreta, un dret de retorn. En aquest sentit, però, l’Agència Catalana de Consum recomana que
els consumidors busquin solucions pactades amb les entitat afectades.
Al trobar-nos amb data 29 d’octubre el tràmit de cobrament de les quotes per domiciliació
bancària ja s’ha generat, però el procediment serà el mateix que es va dur a terme com a
conseqüència de la primera onada de la pandèmia la segona quinzena del mes de març de 2020
en el cas de les quotes de seccions, serveis i activitats, és a dir, que aquest aspecte es tindrà en
compte a l’hora de tornar a obrir les instal·lacions.
L’activitat pagada i no desenvolupada durant quinze dies serà, doncs, recuperada. S’estudiarà i
analitzarà cada cas (seccions esportives, serveis i activitats) de forma concreta.
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Durant aquests dies de tancament els socis i esportistes disposaran de diversos mitjans de
comunicació per posar-se en contacte amb el Club:
 adreça electrònica: atencioalsoci@reusploms.cat
 telèfon: 977 75 75 20
Les hores operatives d’aquest telèfon es notificaran properament a través de la pàgina web i de
les xarxes socials del Club Natació Reus Ploms.
Esperem que aquests quinze dies de tancament forçat serveixin per aturar els contagis de la
Covid-19.
Desitjant-vos salut i a l’espera de retrobar-nos ben aviat a casa nostra, el nostre Club, rebeu
una cordial salutació.

Isidre Guinjoan Aymení
President
Club Natació Reus Ploms
Reus, 29 d’octubre de 2020
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