
 
 
 
 
 
 

Ordino, 30 de desembre de 2022 
 
 
Benvolgut/da soci/a, 
 
Des del Centre Esportiu d’Ordino, volem agrair-vos la vostra fidelitat i confiança 
demostrades, així com informar-vos de les principals novetats previstes per al 2023. 
Seguirem amb l’ampliació del servei amb l’obertura dels diumenges, iniciada aquest 
any durant els mesos de maig i novembre. Pel que fa a les tarifes del 2023, dos 
anys després de culminar l’ampliació del centre i no haver fet cap increment durant 
aquest període, s’aplicarà una actualització de la Quota base que passarà a ser de 
39 € mensuals/ 390 € anuals, i es mantindran els diferents descomptes.  
 
Les millores energètiques i l’optimització dels espais continuaran com a prioritats 
en la gestió del centre. Seguirem amb el compliment de  les mesures d’estalvi 
energètic que s’apliquen a totes les instal·lacions esportives comunals amb 
l’afectació mínima per a l’usuari. La temperatura de l’aigua de la piscina gran es 
mantindrà a 28 graus i a 33 graus, la petita per al benestar dels infants. 
 
El Centre és un paradigma en la gestió energètica dels edificis públics després 
d’haver instal·lat plaques solars, fotovoltaiques i tèrmiques; la introducció de la 
biomassa com a combustible alternatiu al gasoil; i la instal·lació d’un sistema 
recuperador de calor de l’aigua de la piscina. Amb relació a l’aigua les dutxes i les 
aixetes són de baix consum. Gairebé el cent per cent de la il·luminació actual del 
Centre és de tecnologia led i disposem d’un sistema automàtic que tanca els llums 
si detecta suficient il·luminació exterior, i tota la maquinària utilitzada és d’alta 
eficiència energètica 
 
Finalment, volem recordar-vos la normativa del Centre per fer un bon ús de les 
instal·lacions i aconseguir un funcionament òptim de l’equipament, així com gaudir 
d’un entorn saludable i una bona convivència entre tots els usuaris.   
 
 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un feliç i esportiu any 2023.  
 
 
 
 
 

http://www.ceo.ad/

