
 
Ordino, 17 de desembre de 2020 

 
 
Benvolgut/da soci/a, 
 
Des del Centre Esportiu d’Ordino, volem agrair la vostra confiança i fidelitat en la 
circumstància actual determinada per la pandèmia mundial. L’adaptació a les mesures, i 
protocols han estat integrades al funcionament del Centre i seguiran vigents mentre sigui 
necessari amb la reserva de cita prèvia com a normativa d’accés. 
 
El 2021 afrontem nous reptes amb la consolidació de la reforma del Centre que comportarà 
l’ampliació de les instal·lacions i la millora del servei. Pel que fa a les novetats de la 
temporada, us informem del canvi en el sistema de tarifes, vigent a partir de l’1 de gener 
de 2021 per a tots els usuaris i socis del Centre Esportiu d’Ordino. 
 
El CEO us ofereix una quota única mensual anomenada QUOTA CEO per 35€/mes.  
Aquesta tarifa és equivalent a l’actual Quota Plus (+) individual i de grup. Permetrà 
l’accés a totes les instal·lacions del Centre: zona relaxació, zona aquàtica i zona esportiva; 
assistir a les classes dirigides de fitnes, utilitzar les pistes d’esquaix i donarà accés a les 
sessions d’UVA. 
 
La nova quota afegeix com a novetat un descompte del 5% per a residents a la parròquia, 
censats al Comú d’Ordino, aplicable a totes les quotes. A més a més, es mantenen els 
descomptes en les següents modalitats:  

o Estudiant (-25%) 
o Júnior (-40%) 
o Tarja magna (-50%) 
o Família (-35%  per adult) 
o Fill (-70% mateix preu per tots els fills) 
 

L’aparcament es continuarà contractant dins la mateixa Quota CEO, en substitució de la 
Quota Estrella (*), per un import suplementari de 25€/any/2 h. La targeta es dona accés 
als aparcaments Prat de Vilella, Camp de la Tenada i Prat Gran. 
 
Com a novetat, s’oferirà una QUOTA CEO MIGDIA de 24,50€/mes que permetrà l’accés 
al CEO ens els horaris següents: 

o De 7 a 15 hores, de dilluns a divendres  
o Horari complet, dissabtes i diumenges no festius.  

 
La Quota Bàsica serà mensual i únicament es mantindrà als socis que l’hagin contractat 
abans del 23 de desembre de 2020. Podeu consultar els preus a l’enllaç següent 
https://www.ceo.ad/ca/quota-basica-antiga/ 
 
Qualsevol canvi de quota es podrà demanar a la recepció del CEO abans del 23 de 
desembre. Trobareu tota la informació al nostre web https://www.ceo.ad/ca/socis/ o bé 
al telèfon 878 110. 
 
Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i Feliç any 2021! 
 
Jordi Serracanta Marcet 
Conseller de Turisme, Esports i Dinamització  
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