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TORNEM A ESTAR OBERTS!!! 

Apreciats/des amics i amigues, ja hem tornat a obrir ¡¡¡ 

Desprès de la resolució del TGJC en data 29 de juliol i la nova resolució 
aprovada en la mateixa data pel PROCICAT, a partir del dia 1 d’agost el CEM 
Mundet tornarà a estar obert, mantenint les màximes mesures de seguretat i 
higiene marcades per les autoritats sanitàries, per tal de que tant tu com 
nosaltres estiguem segurs i tranquils, tal i com hem vingut fent fins ara. 

Som coneixedors de tots els dubtes que teniu per lo que us fem arribar un 
resum de les respostes que creiem més informació us poden aportar. De totes 
formes podeu trucar-nos o escriure un correu electrònic a 
recepcio.mundet@federacioacell.org i amb una mica de paciència anireu 
rebent les nostres respostes. 

Us recordem que durant el mes d’agost el nostre horari d’apertura és una 
mica més reduït:  

Preguntes freqüents: 

• Data d’apertura: 1 d’agost 
• Horari, durant el mes d’agost:  

Dilluns, dimecres i divendres de 9. A20 
Dimarts i dijous de 10 a 21 
Dissabtes de 10 a 14 
Diumenge tancat 

• Accés,  

L’accés a la instal·lació serà el mateix que habitualment, utilitzant el carnet 
d’abonat que garantirà el distanciament oportú. Us preguem que feu cas a 
les indicacions que us anirà donant el nostre personal per accedir als 
diferents espais. 

• Aforament 

Donades les característiques de la nostra instal·lació no creiem que hi hagi 
problemes d’aforament, per lo que podrem garantir que es mantinguin les 
mesures de distanciament i que tothom pugui gaudir de les instal·lacions, 
exceptuant l´ús de les piscines tant gran com de xipolleig, en el que caldrà 
demanar cita prèvia. De totes formes, això pot anar variant, per la qual cosa 
us recordem la importància de fer cas a les indicacions del nostre personal.  
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• Limitacions d’espai 

S’han marcat els espais per mantenir el distanciament i deshabilitat aquella 
maquinaria que no permet el distanciament oportú, tot i que no creiem que 
això suposi cap problema per gaudir de les instal·lacions i poder fer esport 
com habitualment. 

• Piscines. Cita prèvia. Limitació de temps 

Haureu de demanar cita prèvia per l’ús de les piscines (tant gran com petita). 
Aquesta cita es podrà fer via telefònica o presencial. Només es podrà 
demanar 1 cita.  Per demanar una altra cita caldrà haver exhaurit la anterior, 
fet que podeu tramitar per exemple, al sortir de la instal·lació. 

Donat l’aforament que ens marquen les autoritats sanitàries, i per tal de que 
tothom pugui fer ús de les piscines, s’ha marcat un màxim de 1 hora per 
persona, segons els horaris següents: 

 Piscina gran: franges horàries de 1 hora, començant a partir de les X:15 a.m.  

 Piscina petita: franges horàries de 1 hora, començant a partir de les X:30 a.m.  

L’horari de sortida serà estricte, independentment del horari que s’hagi 
començat a fer ús de la piscina. Fem una crida a la responsabilitat i respecte 
a la resta en el compliment dels protocols establerts. 

La piscina estarà marcada amb 3 carres dobles. 

• Activitats dirigides. Aiguagim. Material 

Durant el mes d’agost només hi ha cycling virtual.  

A partir del mes de setembre, a la nostra web o al servei d’atenció al públic 
(recepció) trobareu la graella d’activitats actualitzada.  

Caldrà demanar cita prèvia per aquelles activitats per les que ja s’estava fent 
aquest tràmit. Només es podrà demanar 1 cita.  Per demanar una altre caldrà 
haver exhaurit la que es tingui, fet que podeu fer per exemple, al sortir de la 
instal·lació. 

Per raons sanitàries No es podrà fer ús de les màrfegues. Caldrà que porteu la 
vostra o en tot cas una tovallola.  

• Vestidors, dutxes i armariets 

Els vestidors, les dutxes i els armariets estaran operatius des del primer moment. 
Us recomanem que si hi ha alguna persona ocupant un espai tractis d’ocupar 
un altre espai lliure que asseguri els 2 metres de seguretat. 
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Per mesures de prevenció no es podran utilitzar els assecadors (ni de mans ni 
de cabell), ni els de la instal·lació ni els propis. 

• Sauna. Spa. 

Es podrà fes ús d’aquests espais sempre mantenint la distancia de seguretat. 
Us recordem la importància de fer cas a les indicacions del nostre personal.  

• Ús de mascareta a la instal·lació 

Les normes sanitàries marquen que l’ús de la mascareta és obligatòria per 
accedir tant a la instal·lació com a les zones comunes. Així doncs, és 
obligatori l’ús pels vestíbuls, passadissos, vestidors, zoes exteriors i en el moment 
de canvi de màquines a la sala de fitness, etc. Es podrà treure per realitzar la 
pràctica esportiva, però es recomana fer-ne ús sempre que no impliqui grans 
esforços i hiperventilació. 

• Neteja i desinfecció del centre 

Posarem a la vostra disposició tots els mitjans que garanteixin les condicions 
de neteja de la instal·lació. Desinfectant de soles de sabates a l’accés a la 
instal·lació, així com desinfectant de mans. A més amés es portarà a terme un 
protocol de neteja especial reforçant així els procediments habituals. 

• Compensació dels dies que la instal·lació ha restat tancada 

Tenint en compte la data inicial de reobertura (22 de juny), s’ha fet una 
compensació pels dies del mes de març, no cobrant res pels dies de juny i 
fent un descompte proporcional als dies restants a la quota de juliol i agost. 
(Aplicable a totes les altes vigents al març i que van abonar el 100% de la seva quota). 

Estem pendents de la resposta de les autoritats pertinents per valorar quines 
mesures prendre pels dies del mes de juliol que no heu pogut gaudir de la 
instal·lació.  

• Normatives i indicacions de cada espai de la instal·lació 

Trobareu tots els protocols als diferents espais de la instal·lació, així com als 
nostres canals habituals tals com web i xarxes socials,  

 
 


