
 

 

 
COMUNICAT OFICIAL: NOVES MESURES A 

PARTIR DEL 7 DE GENER 

 

Benvolguts socis i sòcies, 

 

Segons la resolució del DOGC, SLT/1/2021, publicada ahir dia 4 de gener on 

es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció de la COVID-19, ens veiem obligats a realitzar alguns canvis en 

algunes de les nostres activitats així com, reduir la nostra activitat des del 

pròxim dia 7 fins al 17 de gener ambdós inclosos. 

 

Gràcies a les nostres àmplies instal·lacions i a la gran quantitat d'espais 

exteriors que disposem, podrem seguir desenvolupant un gran nombre 

d'activitats a l'aire lliure que ens permetran seguir gaudint del Club i fent esport. 

La graella d'aquestes activitats dirigides ha patit algunes petites modificacions i 

ja la podeu trobar actualitzada a l’app del Club, des d’on caldrà continuar fent 

les reserves. La possibilitat de reserves ja està disponible.  

 

La pista poliesportiva, el solàrium i els frontons (en uns horaris determinats) 

serviran d'escenari per totes les nostres activitats a l'aire lliure. En cas de pluja 

o condicions meteorològiques adverses, les activitats quedarien anul·lades. 

 

Les activitats lliures (com ara partits de futbol, basquet, etc.) queden limitades a 

6 persones (a no ser que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència). 

  

SERVEIS I INSTAL·LACIONS QUE CONTINUEN OBERTES I EN 

FUNCIONAMENT: 

 

• Piscines (olímpica, salada i globus) 

• Vestidors (lligats a la pràctica esportiva de la natació) 

• Zona gandules 

• Pistes de pàdel 

• Zona platja, pistes de ta-ka-tà, pales i futbol platja 

• Petanca 

• Espai jardí del bufa 

• Gimnàs exterior 

• Parc infantil exterior 

 



 

 

 

 

• Activitat nàutica i vela 

• Pista poliesportiva 

• Solàrium 

• Frontons 

• Restaurant (amb l'horari que marca l'actual normativa) 

• Servei de massatge i fisioteràpia 

• Entrenaments personals a l'aire lliure i piscines 

 

SERVEIS I INSTAL·LACIONS TANCADES I FORA DE SERVEI: 

 

• Sala de fitness 

• Sales polivalents 

• Sala d'Estar 

• Sauna i spa 

• Esquaix 

• Sala de Ping- Pong 

• Cursets de natació 

• Aquagym i Walking Aquatic 

 

 

RECORDATORI MESURES COVID-19  

 

ÚS MASCARETA 

Recordem que és obligatori l'ús de la mascareta durant tota l'estada al Club i 

durant totes les transicions. Durant la pràctica esportiva a l'aire lliure no serà 

obligatoria però si recomenable. 

 

RESERVES I CONTROL D'ACCÉS 

Es manté com fins ara el sistema de reserves per dur a terme qualsevol 

activitat dirigida i l'ús de les piscines. 

A més, incorporem el concepte "reserva Club" per tots aquells socis i sòcies 

que accedeixin al Club i no tingun una reserva de les anteriors esmenades. 

D'aquesta manera, serà imprescindible realitzar una reserva per poder accedir 

al Club.  

 

L'objectiu és mantenir un control exhaustiu de l'aforament dels diferents espais i 

instal·lacions que permeti una major traçabilitat en cas que fos necessari. 

 

 

 



 

 

 

 

CONTROL TEMPERATURA I FIRMA DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Mantenim el control diari del control de la temperatura en accedir al Club així 

com la firma de la declaració d'autoresponsabilitat. 

 

Sabem que són temps difícils i us agraïm com sempre la vostra comprensió, 

col·laboració i esforç. Des del CNB seguim intentant adaptar-nos a les 

restriccions que van sorgint, però sempre treballant per poder garantir que 

seguiu gaudint del Club. 

 

De nou, gràcies de tot cor per seguir amb nosaltres.  

Seguiu-vos cuidant molt! 

Gràcies Cenebistes! 

 

 


