
 
 

 

Estimats usuaris i usuàries, des de la Piscina Coberta de L’Alcúdia volem informar-vos que: 

Aquesta crisi del Covid-19 ha sigut un colp enorme per a la nostra empresa FIT A FIT. ACTIVITATS ESPORTIVES, SL que, des de 
setembre de 2018, s'encarrega de la gestió de la Piscina Coberta de L'Alcúdia. El tancament de les instal·lacions el passat dia 13 de 
març ens ha deixat immersos en una dramàtica situació econòmica sense precedents, amb la majoria dels nostres treballadors 
donats de baixa, d’altres en ERTOs i l'empresa sense cap tipus d'ingressos per a fer front a aquells pagaments que no obstant això 
cal continuar abonant a pesar del tancament. 

Per part nostra, ens hem mantingut al dia sobre tota la informació que va apareixent en els mitjans de comunicació explicant els 
diferents protocols a seguir en el moment de la reobertura dels centres esportius i hem creat el PROTOCOL DE LA PISCINA COBERTA 
PER AL COVID-19 que pots consultar a la nostra web www.piscina.lalcudia.com, així com el PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA 
PISCINA COBERTA DE L’ALCÚDIA FRONT AL COVID-19 que pots consultar a la recepció. 

A causa d'aquesta difícil situació estem estudiant la millor manera de donar eixida a aquells cursos o abonaments realitzats pels 
usuaris abans del decret d'alarma, intentant trobar solucions beneficioses per a totes dues parts i que no ens porten al tancament 
total de les instal·lacions. La complicitat i solidaritat de tots vosaltres és fonamental per a seguir endavant amb aquest meravellós 
projecte. 

Entre les solucions estudiades es troben les següents: 

Abonaments:  

Per tal de donar major servei als nostres usuaris la Piscina Coberta estarà oberta durant el mes d’agost, contant aquest com mes 
de temporada 2019-2020. 

 Càlcul del temps corresponent al període no gaudit i descompte d’aquest temps en el moment de la contractació de 
l'abonament de la pròxima temporada. 
(d’aquesta manera l’usuari tindrà una reducció en l’import de l’abonament de nova temporada pel valor de  les sessions 
no consumides durant el tancament de la instal·lació per l’estat d’alarma). 

 Càlcul del preu corresponent al període no gaudit i canvi per sessions de fisioteràpia o entrenaments personalitzats (al 
preu establert en la temporada 2019-2020) a realitzar al llarg de la resta de temporada 2019-2020 i el primer trimestre 
de la temporada 2020-2021.  

Cursos de natació i aiguaeròbic:  

Es cridarà personalment a cada usuari per oferir les diferents solucions i adaptar-nos dins del possible a les necessitats de cadascú. 

 Recuperació de les sessions no gaudides mitjançant cursos intensius. 
 Bany lliure durant el mesos de juny-juliol i agost (usuaris majors de 14 anys) o bany lliure durant juny i juliol (per als menors 

de 14 anys + un acompanyant) 
 Recuperació de les sessions no gaudides mitjançant cursos en la Piscina Municipal d'Estiu o Escoleta d’Estiu. 
 Càlcul del preu corresponent al període no gaudit i canvi per la celebració d’aniversari CUMPLEKIDS en modalitat aigua o 

sec, amb les condicions y preus establerts al nostre programa CUMPLEKIDS 2019-2020. 

Volem recordar-vos, que en l'afany de continuar oferint-vos serveis alternatius que satisferen les demandes de tots els nostres 
usuaris i usuàries, l'empresa FIT A FIT. ACTIVITATS ESPORTIVES, SL va posar en marxa, des de la primera setmana de confinament, 
una plataforma d'entrenament virtual amb sessions dels Mills on demand i un quadrant d'activitats pròpies on els nostres monitors 
han continuat fent classes de pilates, body balanç, ioga, entrenament amb pes corporal, entrenament hit, sessions per a majors, 
jocs per a tota la família...així com consells sobre fisioteràpia i nutrició.  

Al mateix temps comunicar-vos que, tal com se'ns ve informant en els mitjans de comunicació, quan entrem en la "fase de nova 
normalitat", les restriccions d'aforament continuaran, per tant recomanem als nostres actuals usuaris (que tenen preferència per a 
recuperar les sessions que tinguen pendents, així com en la reserva de plaça) que ens facen saber, en el moment de l'obertura la 
decisió de continuar amb nosaltres la pròxima temporada. 

QUALSEVOL DUBTE S’ATENDRÀ AL TELÈFON 96 2543578, NO A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS. 

Des d’ací volem donar-vos les gràcies per la gran quantitat de missatges de suport que hem rebut d’una gran part dels nostres 
usuaris i usuàries empaitant amb la difícil situació per la qual està passant l’empresa. Gràcies per la vostra paciència i comprensió.  

JUNTS EIXIREM D’AQUESTA SITUACIÓ!!!  

http://www.lalcudia.net/piscinalalcudia/images/pdfs/protocolcovid19.pdf
http://www.lalcudia.net/piscinalalcudia/images/pdfs/protocolcovid19.pdf

