
 

 

 
COMUNICAT REOBERTURA PISCINES 

 

DILLUNS 1 DE JUNY, OBRIM PISCINES! 

 

Benvolguts socis i sòcies, 

 

Finalitza la primera setmana de reobertura del Club en Fase 1, on 

progressivament hem pogut anar incorporant novetats pel que fa a 

instal·lacions obertes i activitats a realitzar. 

 

Tenim bones notícies i és que a partir de dilluns 1 de juny reobrim les 

nostres piscines: la Piscina del Globus, la Piscina Salada i la Piscina de 50m. 

 

Es tracta d'una obertura amb restriccions, tal com marca la normativa vigent, 

i subjecte a un pla rigorós, actualitzat i validat per part de les administracions 

territorials amb uns protocols  de control d'aforament, de prevenció i de 

programa de desinfecció i neteja molt estudiats. 

 

Aquesta reobertura ha estat molt condicionada per la proposta promoguda pel 

Club i per la RFEN i enviada al CSD on se sol·licitava que es permetés la 

reobertura, dins de les instal·lacions dels clubs esportius de natació amb 

instal·lacions pròpies, de les piscines i zones aquàtiques per a la pràctica 

esportiva, tant per a esportistes d'Alt Nivell i federats com per a l'àmbit esportiu 

dels socis i sòcies, dins de la denominada Fase 1 de transició cap a la nova 

normalitat.  

 

IMPORTANT: La reobertura de les piscines en aquesta fase només permet 

la pràctica esportiva. Per tant, queda prohibit l'ús recreatiu de les 

mateixes i prendre el sol assegut en una cadira, gandula o amb una 

tovallola estesa a terra. És fonamental respectar aquestes premisses si 

volem seguir gaudint de les nostres piscines. 

 

De la mateixa manera que la resta d'activitats que actualment es poden 

desenvolupar en aquesta fase, serà necessària la reserva prèvia mitjançant 

l'app del Club i imprescindible que aquesta sigui dins les diferents 

franges horàries establertes. 



 

 

 

 

 

IMPORTANT: A partir de demà a les 9h, ja tindreu disponibles les reserves 

a l'app. 

 

Tanmateix, recordem que la duració de la reserva de la pràctica esportiva de 

natació serà d'una hora (com la resta d'activitats) i la segona hora es podrà 

gaudir de la instal·lació a l’aire lliure i fer ús restringit del xiringuito (recordeu 

que és imprescindible l'ús de la mascareta) amb totes les mesures de 

protecció i seguretat, arribant a poder estar un màxim de 2 hores dins la 

instal·lació. 

 

Les dutxes exteriors associades a les piscines i els vestuaris romandran 

oberts perquè després de la pràctica esportiva de la natació, els socis i sòcies 

puguin fer ús d'ells. El seu ús serà restringit. Caldrà sempre mantenir 

la distància de seguretat i respectar la resta de socis i sòcies que puguin 

coincidir en aquell moment. En el cas dels vestuaris de Piscina Olímpica, 

només podran coincidir 3 persones a cada vestuari. 

  

La resta de dutxes interiors, així com els banys ubicats dins els vestuaris, 

quedaran inhabilitats. 

 

La normativa general de les piscines és la següent: 

 

 
Sabem, després d’alguns estudis publicats per organismes competents, que les 

piscines, ben tractades i amb les distàncies de seguretat aplicades, són espais 

segurs. Realitzarem analítiques completes de l'aigua abans de l'obertura i una 

vegada en marxa la instal·lació, mantenint el sistema de cloració entre 1,5 ppm 

i 2ppm de clor, així com la filtració i la recirculació de l'aigua les 24 hores. 



 

 

 

 

Per tal de garantir la seguretat de tots i totes, hem dissenyat un flux de 

circulacions, que a continuació us detallem, que exemplifica com cal 

moure's dins la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent a l'horari de les diferents piscines, aquest s'ha vist modificat pel nou 

sistema de reserves prèvies i la limitació d'aforaments. És important que 

tingueu en compte els horaris d'obertura i quan es pot realitzar l'última reserva 

tal com detallem a continuació: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per finalitzar, recorda que si encara no tens l'APP pots descarregarte-la: 

 

IOS: https://apps.apple.com/es/app/club-natacio-barcelona/id1487802034 

ANDROID:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.clubnata

ciobarcelona 

 

Per qualsevol dubte relacionat amb l'APP, podeu contactar amb 

gnovella@cnb.cat. 

 

Durant la setmana vinent,us informarem de la reobertura de la sala de 

fitness i sales polivalents amb les restriccions corresponents. 

 

L'espera i paciència ha valgut la pena! Seguim cenebistes! 

https://apps.apple.com/es/app/club-natacio-barcelona/id1487802034
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.clubnataciobarcelona
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.clubnataciobarcelona

