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El Foment tancarà a les 9 del vespre
mentre duri el toc de queda
El Foment d'Esports, seguint la normativa dictada pel Procicat en el marc del toc de queda,
avançarà el tancament de totes les seves instal·lacions a les 9 del vespre.
La mesura s'afegeix a les que ja es van decretar la setmana passada per evitar la propagació de
la Covid.
A hores d'ara, amb el conjunt de totes les mesures, els serveis del club queden de la següent
manera:
- El bar-restaurant està tancat.
- La pràctica de tennis i pàdel, tant per als usuaris com les escoles, es continua fent com fins ara,
amb les conseqüents mesures de seguretat. D'aquests dos esports s'han suspès els partits del
campionat comarcal. Les pistes quedaran tancades a les 9 del vespre.
- Gimnàs i activitats dirigides, es continuen fent com fins ara, amb una restricció del 50%, cita
prèvia i mesures de seguretat. També finalitzaran a les 9 del vespre (a sota, podeu veure els
nous horaris, que s'han hagut de modificar).
Cal recordar que el sistema de reserva es fa una setmana vista a partir de la franja horaria que
es vol reservar, de forma individualitzada (com a maxim persones que pertanyen al mateix titol)
tant a gimnàs com activitats dirigides. Les persones que no son socis i venen a fer activitats
dirigides ho hauran de fer d'igual forma. En els ultims torns del vespre de gimnas i/o activitats
dirigides no es disposarà de servei de vestuaris.
Aquests horaris són vigents a partir d'aquest dimarts, 27 d'octubre. Les reserves fetes fins ara es
mantindran dins el mateix torn, no franja horària, i a les mateixes activitats.

- El parc infantil es tanca cada dia a les 7 de la tarda.
- Pel que fa a l' horari del club, a més de l'hora de tancament, també es tanca de 13 a 15 hores
fins que no es torni a obrir el bar.
Tan bon punt les autoritats sanitàries recomanin aixecar les restriccions, el club tornarà a la
normalitat. Gràcies per la comprensió i disculpeu les molèsties.
-Nous horaris del gimnàs i activitats dirigides, en PDF
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Dispensadors de gel a l'entrada del club. Foto: Foment d'Esports
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