
 

 

 

 

 

FASE 3 DE DESESCALADA  

 

Protocol d’utilització de les instal·lacions de l’RCTB-

1899: accés lliure al Club i obertura de l’Snack i dels 

vestidors  
 

Un cop entrats en la tercera fase de la desescalada, us adjuntem el protocol a seguir per 

a l'obertura de la resta d'instal·lacions de l'RCTB-1899. Podeu tenir la certesa que, com 

sempre, el nostre compromís és seguir vetllant per la seguretat de tots i pel compliment de 

les mesures de seguretat, higiene i aforament marcats per les autoritats. 

Us agraïm a tots la responsabilitat que heu tingut durant les diferents fases de la 

desescalada, seguint els protocols establerts i les indicacions d'ús dels diversos espais del 

Club. 

A continuació, us informem de les novetats d'aquesta tercera fase: 

 

ACCÉS A LA MASIA I ÚS DELS VESTIDORS 
• Es podrà accedir lliurement al xalet del Club, sense necessitat de tenir una reserva 

prèvia per a una activitat. 

• L'accés continua restringit a socis i associats, no a convidats. 

• Els conserges controlaran l'aforament dels diferents espais interiors, per garantir que no 

se superi l'aforament permès i es respecti la distància de seguretat. 

• Serà imprescindible utilitzar la mascareta en qualsevol recinte interior, inclòs el 

vestidor, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal 

d’almenys 2 metres.  

• Les dutxes dels vestidors quedaran habilitades, pregant que es respecti la distància 

de seguretat. 

 

 

OBERTURA DE L’SNACK 
• El dilluns 22 de juny s'obre l’Snack amb servei de cafeteria i tapes en horari de 9h a 

21h. 

• No se serviran menús, però sí tapes. 



 

 

• El Restaurant amplia el seu aforament, permetent comensals a l'interior, a més de a 

la terrassa. 

 

 

AMPLIACIÓ DE L'HORARI DEL RESTAURANT 
• El restaurant ja funciona els migdies i s'amplia el servei a les nits dels dimecres, 

dijous i divendres de 20:30h a 23h. 

 

 

RESERVES PER JUGAR A TENNIS I A PÀDEL 

• Continua actiu el servei de reserves on-line, així com per via telefònica. 

 

 

UTILIZACIÓ DEL WELLNESS CENTER 
• Es podrà accedir lliurement a la sala de Fitness, sempre que no se superi l'aforament 

màxim de: 

o Sala de Fitness: màxim el 50% de l’aforament. 

o Sala 0: màxim 5 persones 

o Sala 2: màxim 8 persones 

o Sala de Cycling: màxim 12 persones 

 

• Es reprenen les activitats dirigides amb normalitat a l'interior del recinte a partir del 

dilluns 22 de juny. 

• Les activitats tindran la mateixa programació que abans de l'estat d'alarma. Es pot 

consultar la programació a la pàgina web del Club. 

• Les classes tindran una durada una mica més curta, deixant així 10 minuts per a tasques 

de neteja i desinfecció dels materials. 

• Es pot fer la reserva prèvia a través de l'App MyWellness, disponible tant per Android 

com per IOS. 

• De 16.00h a 17.00h la sala quedarà reservada per a tasques de desinfecció. 

 

 

OBERTURA LLIURE DE LA PISCINA  
• S'autoritza l'entrada lliure a la piscina per al socis i associats per prendre el sol, però 

respectant sempre l'aforament permès i guardant la distància de seguretat d'1,5 metres. 



 

 

• Per a ús esportiu de la piscina, s'haurà de realitzar una reserva prèvia telefònica o a 

través de l’oficina virtual, com fins ara. 

• Per a ús recreatiu, s'haurà de realitzar una reserva telefònica per disposar d’un dels 

quatre trams habilitats per a l’ús de la unitat familiar.  

• Abans i després de fer ús de la piscina, serà obligatori dutxar-se a les dutxes 

exteriors del recinte de la piscina. 

• Preguem es respectin les indicacions del socorrista, que és qui vetllarà per què es 

respecti l'aforament i la distància de seguretat. 

 

PARC INFANTIL  
El parc infantil s’obre als socis, respectant sempre les distàncies de seguretat. Preguem 

un ús responsable de la instal·lació, evitant les aglomeracions i mantenint les distàncies.  

 

 

SALONS DEL CLUB 
Queden oberts els diferents salons del Club, sempre respectant l'aforament màxim i les 

distàncies de seguretat. En cas de no poder respectar la distància de 2 metres, s'haurà 

d'utilitzar la mascareta.   

Els conserges i el personal del Club estaran a disposició dels socis per a qualsevol 

dubte o aclariment sobre la normativa sanitària i els protocols a seguir. 

 

 

SEGUIMENT I ACTUALIZACIÓ CONSTANTS 
Aquesta normativa està subjecta als canvis o actualitzacions que dicti el Govern i que es 

publiquin en el Boletín Oficial del Estado. Qualsevol novetat serà degudament comunicada. 

 

Moltes gràcies per la vostra paciència, la vostra comprensió i el vostre compromís amb 

el nostre Club. 

  

Comitè COVID-19 

RCTB-1899 

 

 

 

  
 

 


