
BENVINGUT DE NOU SOCI/A
ENS ALEGREM MOLT DE VEURE’T!
GUIA “FASE DE REPRESA”
CLUB NATACIÓ BARCELONA



NORMATIVA GENERAL
A partir de dilluns 22 de juny i fins a nou avís, iniciem una nova fase que ens permet flexibilitzar les activitats dins el Club 
i el seu aforament. En aquest sentit, cal seguir aquesta guia per a garantir als socis i sòcies l'ús de les instal·lacions de 
manera segura. Sempre tenint en compte que, la responsabilitat individual és fonamental per seguir mantenint lluny 
de nosaltres aquest virus.

*Amb l’objectiu de vetllar per la protecció i seguretat de tots i totes, el Club es reserva el dret de modificar aquesta normativa.

Seguim amb les reserves prèvies a través de l’APP del 
Club, per tal de poder accedir al mateix i com a principal 
mesura per a controlar l’aforament.

Recordeu que és imprescindible portar la polsera per 
accedir al Club, per tal de validar l’accés i les reserves 
realitzades. En el cas de pèrdua es podrà adquirir una altra 
per un import de 10€.

Es permetrà l’accés a les instal·lacions 15 minuts abans 
de la reserva per arribar amb temps a l’activitat reservada.

Es podrà fer fins a 3 reserves diferents al dia, amb un 
màxim de 4 hores de permanència al Club.

Recordem que és imprescindible presentar-se a 
l’activitat reservada, així com, validar-la mitjançant la 
tauleta situada a l’entrada de cada espai. En cas de no 
fer-ho de manera reiterada, es penalitzarà amb la 
impossibilitat de reservar cap activitat durant 3 dies.

Es podrà venir qualsevol dia de la setmana sense 
limitacions de dies. A partir d’ara,  l’APP permetrà fer un 
màxim de 6 reserves alhora (màxim de 3 per dia), per tant, 
fins que no es consumeixi una de les 6 no es podrà reservar 
la següent. 

Els 
professionals 
del Club us 

ajudaran amb 
les indicacions a 
seguir i amb tot 

allò què 
necessiteu. 

Per accedir al Club caldrà fer una doble verificació:
1. Comprovació de la/es reserva/es mitjançant la tauleta 
situada al torniquet, i que a més, permetrà controlar 
l’aforament global de la instal·lació.
2. Un cop estigui la reserva verificada, caldrà passar la 
polsera pel lector del torniquet (com fem habitualment) i 
accedir a la instal·lació.   

L’accés de sortida continua essent per la porta del 
Xiringuito. Aquí, hi ha una tauleta on s’haurà d’apropar la 
polsera pel lector per tal de comptabilitzar la teva sortida. 
D’aquesta manera es podrà tenir les dades reals 
d’aforament total.

Es permetrà la sortida per la recepció principal únicament 
a les persones de mobilitat reduïda.

L’ús de la màscara segueix sent obligatori en els espais 
interiors (excepte quan es realitza alguna pràctica 
esportiva) i en els espais exteriors quan no es pugui 
garantir la distància social de seguretat.

Flexibilitzem els recorreguts, de manera que hi ha 
passadissos i escales de doble circulació, però cal 
respectar la senyalètica de cada espai i mantenir la 
distància social de seguretat.

Cal respectar els aforaments màxims de cada espai. Els 
trobareu indicats a l’accés de cadascun d’aquests.



reserves i aforaments
AFORAMENTS

Es podrà obrir la totalitat de les instal·lacions amb un 
aforament màxim del 50% en els diferents espais i d’un 
30% a les piscines. Hi haurà informació de l’aforament 
màxim a cadascun dels espais, i dins dels mateixos serà 
imprescindible respectar la distància social mínima d’1,5 
metres en els espais exteriors i de 2 metres als interiors. 

RESERVES:

Seguirem amb el sistema de reserves prèvies a través de 
l’APP, diferenciades en dos grans grups:

- Reserva d’activitats: activitats dirigides, sala de fitness, 
piscines i gandules. 
Aquestes tindran un temps limitat i hauran de ser validades 
mitjançant la polsera a les tauletes electròniques situades 
a l’entrada dels diferents espais.

- Reserva d’activitat social i esport exterior: sala d’estar, 
gimnàs exterior, tennis taula, ta-ka-tà, xiringuito, restaurant 
Vista Mare, petanca, escacs/dominó exteriors, bicis 
outdoor, parc infantil, futbol platja i pista poliesportiva. 
Aquestes no tindran limitació horària, es mantindrà la 
limitació general d’estada al Club (4 hores). 
Cal validar aquesta activitat a la tauleta que hi haurà 
situada en la sortida, al costat de la tauleta de control 
d’aforament de sortida.
Cada espai tindrà assenyalat el seu aforament màxim que 
cal respectar.  
Aquesta reserva implica poder assistir al Club amb els 
fill/es, néts/nets menors de 14 anys. 



protocol dels diferents espais

VESTIDORS

- Queden habilitats tots els vestidors (dutxes 
i lavabos inclosos).

- És imprescindible mantenir la distància de 
seguretat dins d’aquests. Apel·lem a la 
responsabilitat individual per no crear 
aglomeracions.

CLASSES DIRIGIDES

- Nou programa de classes dirigides 
prioritzant al màxim la realització de les 
mateixes a l’aire lliure. En el cas que les 
condicions meteorològiques siguin adverses 
es realitzaran a l’interior.

- Incorporació de totes les activitats dirigides 
aquàtiques i estrena de les classes de SUP 
ioga i paddle surf els caps de setmana.

- Les classes dirigides seran validades pels 
tècnics d’aquestes.

SALA DE FITNESS

- Oberta per a un màxim d’entre 20 i 25 
persones depenent de l’horari.

- Ampliem el temps de reserves a 75 
minuts, els 15 minuts restants es buidarà la 
sala i es realitzaran tasques de desinfecció.

- A l’entrada de la sala de fitness caldrà 
validar la reserva amb la polsera abans 
d’accedir-hi.

- L’accés a la sala serà per la porta habitual i 
la sortida serà per la porta més pròxima a la 
Cafeteria de Piscina Nova.



PISCINA DEL GLOBUS I PISCINA 
INTERIOR DE 50 METRES

- Podrà haver-hi un màxim de dues 
persones per carrer i el temps màxim de la 
reserva és de 60 minuts. 

- Cal validar la reserva a les tauletes 
situades a les piscines. 

- Cal respectar el carrer reservat, així com, 
el temps màxim de la reserva.

- Cal validar la reserva de les gandules 
individuals a la tauleta situada a l’escala que 
dóna accés a la recepció de l’esquaix. I les 
reserves dels espais familiars amb gandules 
seran validades per la persona d’atenció que 
estigui a la recepció de l’esquaix.

- Les gandules estan numerades i ha de 
coincidir amb el número que s’hagi reservat.

- Cal respectar el perímetre delimitat de 
cada gandula i sempre amb la distància de 
seguretat amb les del voltant.

GANDULES I PISCINA SALADA

- Les gandules són reservables i el temps 
màxim de gaudi és de 90 minuts. 

- Hi haurà un total de 85 gandules 
individuals  repartides entre la zona de la 
piscina salada i la zona de platja, i 6 espais 
habilitats per a les famílies amb dues 
gandules i dues cadires a cada espai situats 
a la zona de platja.

- La reserva de la gandula també dóna dret a 
l’ús de la piscina salada, però sempre 
respectant l’aforament màxim de 20 
persones dins l’aigua i sempre mantenint la 
distància de seguretat.
En el cas de no reservar gandula, també es 
podrà utilitzar la piscina salada sempre que 
no se superi l’aforament.
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Mapa distribució gandules



SAUNA I SPA

- Reserves mitjançant l’APP del Club, com la 
resta d’activitats.

- Aforament limitat a 6 persones i durant un 
màxim de 45 minuts (15 minuts posteriors  per 
a desinfecció).

- Per afavorir la rotació i possibilitar l’ús al 
màxim de socis/es, només es podrà accedir 
una vegada per dia.

- La reserva serà validada per la persona 
d’atenció que estigui a la recepció de l’esquaix. 

NÀUTICA I VELA

- Reserves mitjançant l’APP del Club, com la 
resta d’activitats.

- L’Escola Nàutica segueix amb el servei en 
l’horari habitual de 10h a 20h.

- Per aquelles persones que vulguin practicar 
alguna activitat nàutica fora de l’horari de 
l’Escola hauran de sortir al mar per la porta 
habilitada com a sortida general (darrere del 
xiringuito).

FRONTONS, GÀBIA I ESQUAIX 

- Reserves mitjançant l’APP del Club, com la 
resta d’activitats.

- Temps màxim de joc de 60 minuts.

- Cal ser rigurosos i seguir respectant la 
distància social evitant el màxim possible el 
contacte entre jugadors.

- La reserva serà validada per la persona 
d’atenció que estigui a la recepció de 
l’esquaix. 

SERVEIS AMB COST ADDICIONAL 

- S’activen tots els serveis, excepte la 
bugaderia (pròximament es restablirà).

- Cal reservar el servei de massatge i 
fisioteràpia a través de l’antiga APP del club o 
contactant directament amb el 
massatgista/fisio.

- Recordeu que es podrà fer ús del val amb 
l’import a bescanviar del “pla de 
compensació”.



MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Quines mesures de protecció es realitzaran a l’entrada per poder accedir al club?

Rentar-se les mans amb 
els dosificadors d'hidrogel 

desinfectant.

Serà obligatori l’ús de 
mascareta en espais 

interiors (excepte durant la 
pràctica esportiva) i en 
espais exteriors sempre 

que no es pugui mantenir 
la distància social de 

seguretat.

Desinfecció de les soles de 
les sabates amb una catifa 

desinfectant.

Quines són les principals mesures de prevenció que trobarem dins la instal·lació?

Mampares de 
seguretat als diferents 
taulells i administració.

Dosificadors d'hidrogel 
desinfectant a cada 
sala i passadissos.

Senyalització dels 
espais i de la circulació 

i els diferents sentits

Els pagaments es faran 
amb targeta sempre 
que sigui possible.

Eliminació del servei 
de custòdia de valors a 

recepció.  

Les bicicletes no 
podran accedir al Club 

(exclusivament 
estacionades al 

pàrquing de 
bicicletes).

L’ús de tovallola serà 
obligatori durant tota 
pràctica esportiva i 
damunt la gandula.

El personal del Club 
disposarà d’equips de 
protecció individual.

- Es realitzarà una contínua neteja i 
desinfecció de tots els espais i equipaments 
de la instal·lació amb productes homologats 
per empreses certificades.

- Recordem que cada espai disposarà 
d’algun tipus de material esportiu per tal 
què el soci/a pugui utilitzar-lo. 
Després de fer-ne ús caldrà netejar-lo amb 
producte desinfectant disponible a cada 
espai.

- Assegurarem una ventilació adequada 
amb aire exterior de tots els espais interiors, 
diària, periòdica i, com a mínim, per espai de 
5 minuts.

- Reforçarem la neteja dels filtres d'aire i 
augmentarem el nivell de ventilació dels 
sistemes de climatització per a renovar l'aire 
de forma més natural.

- Reforçarem les tasques de neteja en tots 
els espais, amb especial incidència en les 
superfícies i punts crítics (poms, portes, 
interruptors, papereres, vidres, parets i un 
llarg etc.).

No està permés l’ús
de guants dins la 

instal·lació.

És obligatori respectar 
les distàncies de 

seguretat en qualsevol 
espai.

Quins protocols de neteja seguirà el Club?



recorda...

ABANS DE VENIR AL CLUB

- Reservar activitat per accedir al Club. Sense 
reserva no es podrà accedir a la instal·lació. Es 
tracta d’una mesura per controlar l’aforament.

- Portar la polsera per poder accedir i 
posteriorment validar les teves reserves i 
activitats.

- Portar el teu bidó d’aigua. Substituirem les 
fonts d’aigua per unes que funcionaran amb 
polsador i que només permetran reomplir 
bidons o ampolles.

- L’ús de la tovallola és obligatori a la sala de 
fitness, classes dirigides i per col·locar damunt 
les gandules.

- Els vestidors, les dutxes i els lavabos estan 
habilitats. Recorda la gran importància de 
mantenir la distància de seguretat en aquests 
espais i de portar la màscara.

UN COP DINS EL CLUB

- És imprescindible l’ús de màscara en els 
espais interiors (excepte quan es realitza alguna 
pràctica esportiva) i en els espais exteriors quan 
no es pugui garantir la distància social de 
seguretat.

- Rentar-te les mans amb freqüència o 
utilitzar la solució hidroaclcohòlica que podràs 
trobar per tota la instal·lació.

- Respectar la distància social de seguretat.

- Respectar la limitació d’aforament dels 
diferents espais.


