
 

 

 

Benvolguts/udes socis/es,  

 

Ja falta molt poc per a la tercera fase de la desescalada i això ens fa molta il·lusió donat que ja podrem 

gaudir de l’obertura de la totalitat de les nostres instal·lacions. Us volem recordar que, com sempre, 

continuarem vetllant per la seguretat de tots i pel compliment de les mesures de seguretat, higiene i 

aforament marcats per les autoritats competents.  

Voldria agrair-vos la magnífica resposta de tos els que heu vingut aquests dies pel Club, on heu seguit els 

protocols establerts d’una manera molt responsable.  

Les principals novetats d’aquesta tercera fase són l’obertura de la piscina d’estiu, l’ús de la piscina coberta 

per a ús recreatiu, l’obertura dels vestidors, salons i jardins, la represa de les activitats dirigides de la 

piscina, l’organització dels casals d’estiu i cursets de natació i la represa de la competició. 

A continuació us informarem de les novetats i peculiaritats d’aquesta tercera fase i us farem un recordatori 

de les normes d’higiene, seguretat i aforament que encara continuen vigents. 

 

Piscina coberta 

• La piscina coberta també podrà ser d’ús recreatiu a més d’ús esportiu. 

• Només podran accedir-hi les persones que hagin realitzat una reserva prèvia. 

• L’horari de la piscina coberta serà l’habitual, de dilluns a divendres de 7 a 22 h, dissabtes de 8.30 a 

20.30 h i diumenges de 9 a 20 h. Al mes d’agost també estarà oberta en l’horari habitual, excepte els 

caps de setmana que estarà tancada. 

• S’acceptaran dos usuaris per carril per als nedadors i una unitat familiar per carril per a l’ús recreatiu, 

sempre respectant l’aforament màxim establert pel Comitè Tècnic del Pla Procicat de la Generalitat 

de Catalunya. 

• Les reserves seran de ½ hora i es podran realitzar amb un dia d’antelació. 

• Totes les reserves s’hauran de continuar fent a través de l’APP del Club (Mi Club on-line) o per telèfon. 

• Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable. 

• Els usuaris es podran canviar als vestidors del Club. Cal posar tota la roba i els complements dins la 

bossa i portar-la a la piscina, on s’ha habilitat un espai per deixar-ho. 

• Caldrà fer un rentat de mans i peus abans d’accedir a la piscina. El socorrista ho facilitarà. 

• El jacuzzi, la sauna i el bany de vapor romandran tancats. 

• Serà obligatori dutxar-se amb aigua (no es podrà utilitzar sabó) a les dutxes de l’interior de la piscina 

abans i després del bany. 



 

 

• Recomanem l’ús de les ulleres d’aigua, ja que els nivells de clor seran una mica més elevats seguint 

així les normatives establertes. 

• Cal que tots els usuaris portin el seu propi material, no està permès compartir-lo. 

 

Piscina exterior 

• La piscina exterior s’obrirà a partir del 15 de juny. 

• L’horari de la piscina exterior serà l’habitual, de dilluns a diumenge de 9 a 21 h. 

• L’aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes pel Comitè Tècnic del Pla Procicat 

de la Generalitat de Catalunya. 

• La zona enjardinada estarà dividida en parcel·les rodones de quatre metres de diàmetre, que podran 

estar-hi fins a un màxim de quatre persones en condicions de normalitat. Entre parcel·les es deixarà 

uns passos d’accés de dos metres. En aquesta zona queda prohibit l’ús de gandules i cadires. 

• La zona de paviment estarà dividida en parcel·les quadrades de dos metres amb un distància entre 

elles de dos metres per facilitar el pas. En aquesta zona hi haurà gandules, que en cap cas es podran 

moure. 

• Es farà servir el sistema de reserva prèvia en les hores de màxima afluència (tardes i caps de 

setmana). En cas de no tenir reserva feta, no es podrà assegurar que es disposi de lloc i per tant no 

s’hi podrà accedir. 

• Les reserves es podran fer a través de l’APP del Club (Mi Club on-line) o per telèfon i es podran 

realitzar amb un dia d’antelació. 

• Accés a la piscina i reserves: 

De dilluns a divendres: 

• De 9 a 15 h accés lliure (sempre que es compleixi l’aforament establert). A les 15 h caldrà 

abandonar la piscina per donar pas al torn de la tarda. 

• De 16 a 19 h s’hi accedirà amb reserva prèvia. Es podrà accedir a la piscina a partir de les 

15 h (sempre que l’aforament ho permeti). A les 19 h caldrà abandonar la piscina per 

donar pas al torn d’última hora. 

• De 19 a 21 h accés lliure, sempre que es compleixi l’aforament establert. 

Dissabtes, diumenges i festius: 

• De 9 a 12 h accés lliure (sempre que es compleixi l’aforament establert). A les 12 h caldrà 

abandonar la piscina per donar pas al torn de les reserves. 

• De 12 a 16 h s’hi accedirà amb reserva prèvia. Es podrà accedir a la piscina a partir de les 

11 h sempre que l’aforament ho permeti. A les 16 h caldrà abandonar la piscina per donar 

pas a les següents reserves. 

• De 16 a 19 h s’hi accedirà amb reserva prèvia. Es podrà accedir a la piscina a partir de les 

15 h sempre que l’aforament ho permeti.  A les 19 h caldrà abandonar la piscina per donar 

pas al torn d’última hora. 

• De 19 a 21 h accés lliure, sempre que es compleixi l’aforament establert. 

 



 

 

• En cas que es vulgui allargar les hores d’estada a la piscina, prèviament s’haurà de demanar als 

socorristes o al personal del control d’accés si hi ha possibilitat de fer-ho.  

• Demanem que es respectin les indicacions dels socorristes i del personal autoritzat, que són els que 

vetllaran pel compliment de les mesures establertes. 

• Abans d’accedir a la piscina caldrà passar pel control d’accés que s’habilitarà especialment per als 

usuaris de la piscina d’estiu. Aconsellem que es vingui amb temps, ja que s’hauran de seguir els 

protocols obligatoris establerts: 

o Confirmació de la reserva. 

o Comprovació dels socis, tant de la persona que ha fet la reserva com dels seus 

acompanyants. S’establirà un sistema de QR per a la identificació dels socis d’una forma 

més ràpida. Aquest QR es troba a l’APP del Club “Mi Club On-line” en l’apartat de “Carnet 

Virtual”. 

o Presa de temperatura. 

o Signatura del compromís de responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions. Aquest 

document només caldrà que es signi una vegada. 

o Signatura del document d’autodeclaració. Aquest document s’haurà de signar cada 

vegada que s’accedeixi a les instal·lacions. 

o Si es vol agilitzar aquest tràmit aquests dos documents es poden portar omplerts i signats 

des de casa (podreu trobar-los a la web del Club) 

• Aquest any només es podrà fer ús de les 8 invitacions que disposa cada família, no se’n facilitaran 

més ni es donarà l’opció de pagar-ne. En cas que la invitació la realitzi un fill, caldrà presentar una 

autorització del titular així com una còpia o fotografia del DNI d’aquest o bé enviant un correu 

electrònic per part del titular. 

• Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable. 

• Els usuaris es podran canviar als vestidors del Club. Cal posar tota la roba i els complements dins la 

bossa i portar-la a la piscina, on s’haurà de deixar a la zona reservada per als usuaris. No es pot deixar 

cap pertinença als vestidors. 

• Els vestidors estaran oberts per canviar-se i dutxar-se però serà amb aforament limitat. Per tant, 

demanem i aconsellem que per evitar cues i esperes tots aquells que puguin canviar-se i dutxar-se a 

casa ho facin. 

• També es podrà accedir a la piscina per l’escala d’accés directe (del costat del vestidor femení) o bé 

per la rampa en cas de cotxets o persones amb mobilitat reduïda. 

 

Vestidors, dutxes i lavabos 

• Els vestidors estaran oberts per canviar-se i dutxar-se, però serà amb aforament limitat. Per tant, 

demanem i aconsellem que per evitar cues i esperes tots aquells que puguin canviar-se i dutxar-se a 

casa ho facin. 

• L’aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes pel Comitè Tècnic del Pla Procicat 

de la Generalitat de Catalunya. 

• No es podrà deixar la roba, bosses, sabates o objectes diversos al vestidor. 



 

 

• Caldrà respectar les distàncies de seguretat establertes a l’hora de canviar-se i dutxar-se i evitar el 

contacte amb altres persones, respectant el distanciament entre persones. 

• És obligatori l’ús de la mascareta en tots els vestidors (excepte per dutxar-se). 

 

Parc infantil i salons del Club 

El parc infantil i els salons del Club s’obriran als socis. Caldrà, però, respectar les distàncies de seguretat. 

Sempre que no sigui possible s’haurà de fer ús de la mascareta. Caldrà respectar el volum d’aforament 

marcat per cada local o instal·lació. 

Competició 

Es reprèn la competició federada i se seguiran els protocols establerts per les federacions. Els 

responsables de les escoles de tenis i pàdel informaran les famílies en cas que al seu fill/a li impliqui algun 

torneig. 

Casals d’estiu i activitats de piscina 

Es realitzaran els casals d’estiu per als infants amb la màxima seguretat i seguint tots els protocols guies i 

models establerts per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es pot trobar tota la 

informació a la web del Club.  

Es reprenen les activitats dirigides d’aquagym i cursets de natació amb els aforaments i mesures 

establertes.  

Recordatori de normes d’higiene i seguretat d’ús comú  

• És obligatori l’ús de la mascareta per circular als espais interiors i a l’exterior sempre que no es pugui 

mantenir la distància de seguretat. 

• A l’arribar al Club, cal evitar, en la mesura que sigui possible, la salutació amb contacte físic i acomplir  

el distanciament social. 

• Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les instal·lacions.   

• Cal entregar al Club el Compromís de Responsabilitats degudament signat (podreu trobar-ne una 

còpia a la web del Club). Aquest document només caldrà signar-lo una vegada. 

• Cada vegada que s’accedeixi al Club caldrà signar el document d’autodeclaració. 

• El personal de recepció serà qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que es té reserva 

feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes al Protocol d’Actuació General del Club. 

• Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta moneder (sistema que es troba en l’APP del 

Club), per domiciliació bancària o targeta. No es permetrà el pagament en efectiu. 

• El material (pilotes, raqueta, tovallola...) serà d’ús individual, en cap cas es podrà compartir. El servei 

de lloguer de tovalloles queda momentàniament suspès. 

• En el cas de fer una reserva i no presentar-se sense previ avís abans de 24 hores, els socis implicats 

no podran fer cap més reserva durant la mateixa setmana. 



 

 

• Des de recepció es facilitaran uns guants d’un sol ús als jugadors de tennis per si desitgen passar 

l’estora abans del partit. 

• Recomanem que l’ús de l’ascensor sigui només per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Recomanem que les persones amb problemes de salut o especialment vulnerables valorin amb el seu 

metge la possibilitat de la pràctica de l’esport. 

• El personal del Club estarà a la disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les 

obligacions higièniques i sanitàries. 

 

En darrer lloc, vull transmetre, en nom de la Junta Directiva i en el meu personal, l’agraïment pel 

compromís que esteu demostrant amb el nostre Club durant aquesta pandèmia, que de ben segur ens 

unirà encara més. 

Una vegada més, moltes gràcies pel vostre suport!   

Ara més que mai, és  #ELTEUMOMENT. 

 

 

 

 

 

Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic 

 

 

 

Gurb, 12 de juny de 2020 

 

 

 

 

 

 


