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informació general
Arribats a la Fase de Represa, a partir de dilluns 6 de juliol i fins a nou avís, incorporem noves flexibilitzacions  
dins el Club. Seguim amb el sistema de reserves, liberalitzem alguns espais i no es limita el temps d’estança al 
Club!

Recordeu que, l’objectiu del sistema de reserves i la validació d’aquestes, és principalment per tenir la major 
informació possible de la traçabilitat de cada soci i sòcia. D’aquesta manera, en el cas que fos necessari, 
podríem tenir un mapa clar del comportament del/de la mateix/a dins del club, i per consegüent, un llistat força 
acurat de les persones amb qui hagi pogut tenir contacte.

Totes les mesures i propostes que apareixen en aquesta guia (i les guies anteriors) estan formulades per garantir 
als socis i sòcies l'ús de les instal·lacions de manera segura.  Us recordem la gran importància de la 
responsabilitat individual per seguir mantenint lluny de nosaltres aquest virus. Socis i sòcies no podem 
abaixar la guàrdia!

Segueix essent imprescindible presentar-se a 
l’activitat reservada, així com, validar-la 
mitjançant la tauleta situada a l’entrada de cada 
espai o el personal del Club (vegeu 
“Validacions de les reserves”). En cas de no 
fer-ho de manera reiterada, es penalitzarà amb 
la impossibilitat de reservar cap activitat 
durant 3 dies.

L’APP continuarà permetent fer un màxim de 8 
reserves alhora (màxim de 4 per dia), per tant, fins 
que no es consumeixi una de les 8 no es podrà 
reservar la següent.

Ja no serà necessari reservar una activitat o 
espai per accedir al Club. Però, seguim amb 
aforament limitat a cada espai.

Tot i aquest alliberament, seguim amb les 
reserves prèvies a través de l’APP del Club en les 
activitats dirigides i alguns espais detallats més 
endavant. 

S’elimina l’estada màxima al Club. No hi haurà 
limitació horària i es podrà fer fins a 4 reserves 
diferents al dia.

Es podrà accedir al Club més d’un cop al dia.



Recordem que, l’ús de la polsera, o clauer en el cas dels menors, és obligatori per a accedir a les 
instal·lacions, així com, per a validar alguns espais i/o activitats a través de les tauletes.

Per recomanació de les autoritats sanitàries i com a mesura de prevenció, des del primer moment, va quedar 
anul·lat l’accés amb l’empremta i carnet. De manera que, l’única eina que us identifica com a socis/es i us 
dóna dret a accedir al Club és la polsera. Aquesta, a més de donar l’accés, ens proporciona una informació 
molt valuosa dels accessos (aforaments) i de les validacions de les activitats (traçabilitat).

En el cas de descuidar-la, des de la recepció principal es podrà programar una nova (invalidant l’antiga) 
deixant un dipòsit de 10€ i que serà retornat en el moment que es retorni la polsera (antiga) en bones 
condicions.
Per pèrdua o trencament, es podrà adquirir una nova amb un cost de 10€.
Aquest procediment serà idèntic pels clauers.  

Obrim de dilluns a diumenge (festius inclosos) la possibilitat que els socis/es portin com a màxim dos 
convidats per dia. Aquestes places seran limitades amb l’objectiu principal de donar prioritat d’ús als 
socis/es, tenint en compte la restricció d’aforaments.

De manera que, els socis/es podran reservar com a màxim dues places (per soci/a) al dia, a través de l’APP 
del Club. Aquesta reserva només dóna dret a accedir a la instal·lació i fer ús dels espais sense reserva. A 
l’arribada a la recepció principal caldrà identificar-se, se li facilitarà una polsera (amb un dipòsit de 10€ que 
seran retornats en el moment que s’entregui en bones condicions) i se li oferirà la possibilitat de reservar 
alguna activitat/espai que hi hagi disponible en aquell moment. 

La sortida de la instal·lació del convidat/da serà per la recepció principal per poder retornar la polsera i 
recuperar el dipòsit de 10€.

Es limita les places de convidats/des a un total de 15 de dilluns a divendres i de 20 places pels caps de 
setmana i festius.

Recordem que, els socis/es teniu a la vostra disposició dues invitacions al trimestre. En el cas 
d’esgotar-les, caldrà pagar el passi de dia corresponent. Les invitacions són personals i intransferibles.

ús de la polsera i clauer

convidats/des socis/es



novetats i protocols d’alguns espais

SALA DE FITNESS
- Aforament d’entre 20 i 25 persones 
depenent de l’horari.
- Reserves de 75 minuts. Els 15 minuts 
posteriors es buidarà la sala i es realitzaran 
tasques de desinfecció.
- Hi haurà repartit per tota la sala de fitness, 
producte desinfectant perquè cada usuari/a 
pugui desinfectar el material utilitzat.
- A l’entrada de la sala de fitness caldrà 
validar la reserva amb la polsera abans 
d’accedir-hi.
- El tècnic/a de la sala de fitness podrà 
realitzar una reserva automàtica sempre que 
no se superi l’aforament permès en aquell 
moment.
- 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.

SAUNA I SPA
- Aforament limitat a 8 persones (sauna 
masculina) i 4 persones (sauna femenina)  
durant un màxim de 75 minuts (15 minuts 
posteriors  per a desinfecció).
- La reserva serà validada per la persona 
d’atenció que estigui a la recepció de l’esquaix. 
- Existeix la possibilitat de repetir reserva de 
sauna en cas que durant l’horari següent 
l’aforament no estigui complet. Serà el 
personal del Club qui verifiqui la disponibilitat i 
faci automàticament la segona reserva.

NÀUTICA, VELA I AIGÜES OBERTES 
- S’elimina la reserva prèvia per l’activitat al mar
- 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).
- Pròximament, s’instal·larà un dispositiu de 
control a l’Escola Nàutica que controlarà la 
sortida i entrada de socis/es que realitzen 
esport fora del Club (natació aigües obertes, 
entrenaments lliures, running, vela, SUP,  etc.). 

SERVEIS AMB COST ADDICIONAL 
- Actius tots els serveis amb cost addicional.
- Cal reservar el servei de massatge i 
fisioteràpia a través de l’antiga APP del club o 
contactant directament amb el 
massatgista/físio.
- El servei de massatge incorpora sessions a 
l’aire lliure per aquells/es que ho prefereixin.



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.
- Existeix la possibilitat de repetir reserva de 
gandula en cas que n’hi hagi de disponibles. 
Serà el personal del Club qui verifiqui la 
disponibilitat i realitzi la reserva inmediata 
corresponent.
- 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 120 minuts. 
- Hi ha un total de 89 gandules individuals i 6 
espais habilitats per a les famílies amb 2 
gandules i 2 cadires a cada espai situats a la 
zona de platja.
- La reserva de la gandula 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 sense superar 
l’aforament.
- Les gandules estan numerades i ha de 
coincidir amb el número que s’hagi reservat.
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Mapa distribució gandules



validacions i reserves

Validen els/les tècnics/es esportius 
en les següents reserves:
- Classes dirigides (excepte 
l’aquagym i el gim-estil, que es 
valida a la tauleta de piscina).
- Karate

Valida el personal d’atenció al soci 
de la recepció de l’esquaix en les 
següents reserves: 
- Sauna femenina i masculina
- Frontons petits, gàbia i frontó gran
- Gandules familiars

VALIDACIONS DE LES RESERVES 
SENSE TAULETA

Validació de les següents 
reserves:
- Natació pràctica esportiva 
individual (piscina de 50 metres)
- Piscina de nadons pràctica 
esportiva familiar
- Aquagym

Validació de les següents 
reserves:

- Sala fitness

Validació de les següents 
reserves:
- Natació pràctica esportiva 
individual (piscina del globus)

Validació de les següents 
reserves:

- Gandules individuals

VALIDACIONS DE LES RESERVES AMB TAULETA



- Activem un nou sistema que permetrà 
allargar la teva estança a la sauna, gandules 
i sala de fitness, sempre que hi hagi 
disponibilitat. 
- Aquest serà gestionat pel personal del 
Club qui controla l’aforament i determina la 
possibilitat de la duplicació.
- En el cas de la sauna i les gandules caldrà 
fer la gestió a la recepció de l’esquaix o 
personal de serveis. Per la sala de fitness, 
serà el mateix tècnic/a de sala que hi hagi en 
aquell moment.

NOVETAT! DUPLICA LA TEVA RESERVA
Dins les flexibilizacions que ens permet la 
Fase de Represa, és l’alliberament de les 
reserves d’alguns espais, que per si sols es 
poden autogestionar, sempre respectant 
l’aforament màxim (indicat en cartells 
informatius), i guardant les distàncies de 
seguretat pertinents. 
Aquests espais són:
- Sala d’Estar
- Restaurant Vista Mare
- Xiringuito CNB
- Tennis taula
- Activitat nàutica (vela, paddle surf, 
windsurf, aigües obertes, etc.)
- Ta-ka-tà
- Pista poliesportiva
- Pista futbol platja
- Fons mòbil de piscina 50 metres
- Espai familiar de piscina del globus

ESPAIS SENSE RESERVES



accessos i mobilitat

ENTRADA 
SOCIS/USUARIS

ENTRADA I 
SORTIDA 

SOCIS/USUARIS 
AMB MOVILITAT 

REDUÏDA 

Entrada i sortida 
de socis/usuaris 

amb material 
nàutic i/o per 

alguna activitat 
al mar o exterior

 SORTIDA 
SOCIS/USUARIS 

Quins són els requisits per poder accedir al Club?
- No presentar simptomatologia compatible amb el 
COVID-19 ni conviure amb positius confirmats i/o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- L’ús del clauer (socis menors) i polsera (resta de 
socis), quedant inutilitzat l’ús de l’empremta i carnet.
- L’ús de mascareta facial.

Per on hauré d’entrar i sortir?
És important respectar els punts d’accessos 
assenyalats per tal d’evitar aglomeracions i crear uns 
fluxos de mobilitat segurs.

Com m’hauré de moure dins el Club?
Les circulacions seran de doble circulació. Aprofiteu 
les circulacions exteriors per poder garantir les 
distàncies de seguretat.
Hi haurà elements de senyalètica (sentits i distàncies 
socials) en totes les sales i passadissos per facilitar 
l’orientació.

Accès 
TANCAT

ENTRADA I 
SORTIDA DE 
SECCIONS 

ESPORTIVES



recordeu,
no abaixem la guàrdia davant del virus!

Rentar-se sovint i 
degudament les mans 
amb els dosificadors 

d'hidrogel desinfectant, 
instal·lats a les zones 

d’accés. 

L'ús de la màscara és 
obligatori en espais 

tancats (excepte durant 
la pràctica esportiva) i en 

llocs oberts amb 
impossibilitat de 

respectar la distància 
mínima de seguretat.

És obligatori respectar 
la distància de seguretat 

en qualsevol espai.

7-8 8-9 9-10 10-11  11-12    12-13  13-14   14-15   15-16    16-17    17-18     18-19   19-20  20-21   21-22  22-23

De 14 a 64 anys

A partir de 65 anys

Famílies amb 
menors de 14 anys

franges horàries 

7-8 8-9 9-10 10-11  11-12    12-13  13-14   14-15   15-16    16-17    17-18     18-19   19-20  20-21   21-22

De 14 a 64 anys*

A partir de 65 anys

Famílies amb 
menors de 14 anys

de dilluns a divendres

dissabtes, diumenges i festius

L’HORARI DE TANCAMENT DELS 
DIUMENGES I FESTIUS ÉS A LES 20H



recorda...

ABANS DE VENIR AL CLUB

- No cal reserva prèvia per accedir a la 
instal·lació. 

- Es mantenen les reserves en les activitats 
dirigides, piscines i gandules per controlar 
l’aforament.

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

- Portar el teu bidó d’aigua. S’han substituït 
les fonts d’aigua per unes que funcionen amb 
polsador i que només permeten reomplir 
bidons o ampolles.

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

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.


