COMUNICAT OFICIAL

REOBRIM EL CLUB!
Barcelona, 20 de novembre del 2020

Benvolguts socis i sòcies,

Ens fa molt feliços informar que a partir de dilluns 23 de novembre, obrim de nou les
portes del Club per a tots els socis i sòcies!

Hem lluitat durant tots aquests dies perquè els nostres governants i especialistes de
salut entenguin que les instal·lacions esportives no formen part del problema, sinó tot el
contrari. Per fi, els nostres esportistes podran seguir entrenant i seguir fent camí cap al
seu futur esportiu, així com, tots els nostres socis i sòcies podran seguir fent salut tant
física com mental.
L'horari del Club serà de dilluns a divendres de 7h a 21h (tancament de la instal·lació a
les 21.30h); dissabtes de 7h a 20h i diumenges/festius de 7h a 18h.

Recordem, però, tot i tenir les instal·lacions obertes, hi ha restriccions d'aforament,
semblant a la línia que seguíem anteriorment a aquest recent tancament. En aquest
cas, es mantindrà un aforament del 50% als espais exteriors i el 30% en els espais
interiors. En el nostre cas, som grans afortunats de tenir una instal·lació amb un total de
34.000m2 d'espais exteriors i interiors.
Cal recordar que, com hem anat fent fins ara, és de vital importància seguir mantenint
totes les mesures de seguretat, com és: mantenir la distància de seguretat, dur
la mascareta en tot moment, inclòs tots els trajectes dins la instal·lació (excepte durant
la pràctica esportiva), contribuir a mantenir els equipaments desinfectats per a un ús
segur i rentat de mans constant (fer ús dels dispensadors d'hidrogel repartits per la
instal·lació). Ara més que mai, necessitem la responsabilitat individual de tots i totes en

el
compliment
de
totes
les
mesures
per
poder
seguir
endavant.
Tanmateix, seguirem amb el sistema de reserva prèvia com teniem fins ara per a
algunes de les activitats i espais del Club. Aquestes reserves es podran realitzar a
partir de demà dissabte 21 de novembre a les 16h.
Volem agrair també el suport de tots els socis/es durant aquest temps, i
encoratjar-vos per seguir endavant. Les dades demostren que som espais segurs i
tenim un dels indicadors més baixos de contaminació de COVID (0,28 – dada
referent a les instal·lacions esportives en general). Cal seguir fent camí, amb seny
i responsabilitat i aviat, tornarem a la normalitat.

DETALL D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
PISCINES. Obertes a ple rendiment amb aforament limitat, cal reserva a través de
l'APP. Aforament 2 pax per carrer, excepte en les seccions esportives.
VESTIDORS. Al tenir les piscines obertes, es podrà fer ús dels vestidors.
SALA DE FITNESS. Aforament 30%. Cal reserva a través de l'APP.
NÀUTICA.Es restableix l'activitat nàutica amb normalitat.
ACTIVITAT FÍSICA INDIVIDUAL COL·LECTIVA. Les sessions es duran a terme a
l'exterior amb un aforament del 50% i a les sales interiors i piscines amb un aforament
del 30%. Cal reserva a través de l'APP.
ESPAIS DE LLEURE SOCIAL.
La Sala d'estar i la sala de ping-pong amb aforament del 30%.
Espais exteriors i escacs exteriors amb aforament del 50%.
ESPAIS ESPORTIUS EXTERIORS. Pista poliesportiva, camp de futbol platja i ta-ka-tà i
pales, amb aforament del 50%. Es permetran els jocs de 2 contra 2.
ESPAIS DE GANDULES. Aforament del 50%. Amb reserva a través de l'APP.
PÀDEL. Es restableix amb normalitat. Es permet el joc de 2 contra 2. Reserves a través
de l'APP PLAYTOMIC.
FRONTÓ I ESQUAIX. Es restableix amb normalitat. Es permet el joc de 2 contra 2.
Reserves a través de l'APP.
SAUNA I SPA. Amb aforament limitat del 30%. Reserves a través de l'APP.

SERVEI DE MASSATGE I FISIOTERAPÈUTICA. Es restableix. Cal demanar cita
prèvia.
SERVEI DE RESTAURACIÓ. Queda restablert el servei de restaurant amb un
aforament del 30% i també el servei de xiringuito.
Les taules seran de 4 persones com a màxim, excepte grups convivents i amb una
separació de 2m.
PÀRQUING. Es restableix el servei amb normalitat.
SECCIONS ESPORTIVES. Es restableixen els entrenaments de totes les seccions
esportives. L'accés de tot/es els esportistes serà per la Piscina Nova de l'Escullera com
s'estava fent fins ara.
ACCESSOS. L'accés d'entrada i sortida del Club serà per la recepció principal. Es
mantindrà la presa de temperatura i la signatura diària del document de declaració
responsable.
L'accés d'entrada i sortida d'embarcacions serà per l'escola nàutica en horari de 10h a
17h.
Els socis/es que vulguin sortir a córrer, nedar al mar o qualsevol activitat esportiva fora
de les instal·lacions del Club, també serà per l'escola nàutica en horari de 10h a 17h,
abans o després d'aquest horari, l'accés serà per la recepció principal.

