
 
 

POLIESPORTIU FRANCESC CALVET I POLIESPORTIU 
SALVADOR GIMENO, COM OBRIREM? 

Quan obrirem? 

El proper dia 22 de juny, els horaris seran els habituals a ambdós centres. 

Quins espais es podran utilitzar? 

Tots els espais dels poliesportius estaran disponibles, no obstant en major o menor mesura 
tenen alguna restricció respecte al nivell d’ús habitual. En aquest sentit haurem de seguir en 
tot moment la normativa específica i les recomanacions del personal del centre. 

Quins serveis esportius estaran disponibles? 

Els habituals per a aquestes alçades de l’any: sala de fitness, activitats dirigides, activitat 
aquàtica, servei de salut, servei d’entrenador personal i servei de pàdel. 

Quins seran els aforaments dels espais? 

Seguint les indicacions de la normativa vigent en data d’enviament d’aquest document, els 
espais d’ús esportiu i no esportiu restaran amb els següents aforaments: 

Poliesportiu Francesc Calvet: 

 Vestidor abonades fitness: 10 persones. 
 Vestidors abonats fitness: 9 persones. 
 Vestidor abonades piscina: 12 persones. 
 Vestidor abonats piscina: 12 persones. 
 Sala 1: 14 persones. 
 Sala 2: 13 persones. 
 Sala 3: 10 persones. 
 Sala 4: 20 persones. 
 Sala de fitness: 51 persones. 
 Piscina gran: 28 persones. 
 Piscina mitjana: 12 persones. 
 Piscina petita: 4 persones. 
 Zona wellness: 30 persones. 

Poliesportiu Salvador Gimeno: 

 Vestidor abonades fitness: 12 persones. 
 Vestidors abonats fitness: 12 persones. 
 Vestidor abonades piscina: 13 persones. 



 
 

 Vestidor abonats piscina: 13 persones. 
 Sala 1 (spinning): 20 persones. 
 Sala 2: 12 persones. 
 Sala 3 (boutique): 12 persones. 
 Sala 4: 20 persones. 
 Sala de fitness: 50 persones. 
 Piscina gran: 32 persones. 
 Piscina petita: 18 persones. 

Quins serveis hauré de reservar online? 

Totes les classes d’activitat física, també els “aiguagims”, requeriran d’una reserva prèvia 
online amb una antel.lació màxima de 24h. Les adreces web per fer les reserves son 
https://resdirweb-fc.despiesport.com per a Francesc Calvet i https://resdirweb-
sg.despiesport.com per a Salvador Gimeno. Per a la versió mòbil seran https://resdirmov-
fc.despiesport.com i https://resdirmov-sg.despiesport.com respectivament. 

Per a poder reservar et caldrà una clau i un password, aquestes dades les enviem en el 
redactat del mail.  

Si tinguéssim algun problema amb la xarxa en un moment determinat, podrem fer la reserva 
presencialment o bé via telèfon 934772709 (Francesc Calvet) i 934776820 (Salvador Gimeno). 

Higiene i prevenció. 

DespíEsport ha adoptat totes les mesures i protocols de seguretat, higiene i desinfecció que 
garantiran que puguis fer qualsevol activitat en un entorn de màxima seguretat i, alhora, 
gaudint de l’experiència de fer activitat física i esportiva amb la màxima normalitat. D’altra 
banda, els gimnasos són els espais més segurs per a fer activitat física. A diferència de fer 
activitat a casa o al carrer, al gimnàs tindràs al costat els millors professionals i equipament per 
a la pràctica esportiva. No obstant és responsabilitat de tothom accentuar aquestes garanties: 

 La mascareta serà absolutament obligatòria per accedir al centre i circular pel mateix. 
 Entre tots i totes hem de procurar mantenir sempre la distància de dos metres amb la 

resta de persones. 
 Podràs mantenir les teves mans netes, hem posat dispensadors de gel hidroalcohòlic 

en diferents punts dels poliesportius. 
 A la sala de fitness i en aquelles classes on hi hagi ús de material, serà obligatori 

realitzar la neteja dels elements que hàgim tocat. Tindrem el producte i el paper 
necessari per fer-ho. 

 La tovallola serà absolutament obligatòria per accedir al centre, donades les 
circumstàncies com a mínim ha de ser de 1.20m x 0.6m per tal de cobrir al màxim 
màrfegues i màquines. 

 No hi haurà servei de lloguer de tovalloles ni d’objectes perduts. 
 Les fonts han estat temporalment retirades. 



 
 

 A piscina no es podrà fer ús del material habitual per a nedar (cinturons, fustes, pull 
buoys...) 

 Sens dubte, el més important serà atendre les indicacions del personal del centre. 

Ús de vestidors. 

Malgrat que l’opció de dutxar-se estarà present, recomanem no fer ús dels vestidors i canviar-
nos a casa sempre que sigui possible. Als vestidors sempre tindrem cura per mantenir els 2m 
de distància, d’altra banda els assecadors estaran anul.lats per evitar generar corrents d’aire. 
Trobareu indicat als bancs els punts on ens hauríem de canviar. 

Evitem aglomeracions... 

És sabut i compartit per tots els que fem exercici físic que els nostres centres són elements 
destacables de socialització, i així continuarà sent! En canvi us demanem deixar a un costat, 
durant un temps, aquestes converses de grup tan habituals. Ara el millor pel conjunt d’usuaris i 
usuàries és fer la nostra activitat i marxar sense entretenir-se gaire, busquem el bé comú. 

El meu abonament. 

Un cop obrim els poliesportius tots aquells que éreu abonats i abonades el 13 de març de 2020 
tindreu opció d’activar el vostre abonament. La primera vegada que vingueu al centre, 
obligatòriament haureu de passar per recepció per comunicar-ho (recomanem venir els 
primers dies amb prou temps per atendre aquesta gestió i no tenir problemes amb l’inici de les 
classes). A partir d’aquest punt, la primera quota que pagareu serà la del mes de juliol, l’import 
de la mateixa serà del 50% per a compensar el període 14-31 de març, això significa que fins al 
final del mes de juny l’ús dels centres no implicarà cap cost pels abonats i abonades. Per 
guanyar temps podeu activar el vostre abonament a partir de demà dissabte 20 de juny al 
Poliesportiu Francesc Calvet telefònicament o presencialment. 

Si la decisió de moment és de no activar l’abonament pel juliol tindreu oportunitat de fer-ho 
pel proper mes d’agost, mantindrem el criteri de compensar el període de no servei de març 
amb la primera quota a pagar. 

Les condicions d’ús podrien canviar? 

Els centres estan adaptats a la normativa actual, si les administracions competents ho 
decidissin es poden anar plantejant nous escenaris...esperem que sempre a millor 

 


