
 

 

 

 

 

 

FASE 2 DE DESESCALADA (a partir del 8 de juny de 2020) 

Protocol d’ús de les instal·lacions de l’RCTB-1899: 

obertura del Wellness i de la piscina per a ús 

recreatiu 
 

 

ACCÉS AL WELLNESS 
 
• Només podran accedir al Wellness Center els socis i associats, i aquests no podran 

anar amb convidats. 

• Serà imprescindible tenir una reserva prèvia realitzada a través de l'App MyWellness, 

disponible tant per Android com per IOS. 

• En aquest link trobareu un vídeo explicatiu sobre com descarregar i utilitzar l'App. 

Https://www.youtube.com/watch?v=b0ZLH9wyTdg 

• En aquesta mateixa comunicació, trobareu un document i vídeo explicatiu sobre com 

utilitzar l'App. 

• Només es podrà accedir al Wellness Center a la franja horària reservada i, un cop 

finalitzada, no es podrà romandre a la instal·lació. 

• En aquesta fase l'aforament permès a la sala de fitness és del 30% (24 socis per torn). 

• Els torns seran d'una hora, però el temps d'entrenament de 50 minuts, deixant així 10 

minuts per a tasques de neteja i logística de canvi de torns. 

• L'horari del Wellness Center serà de 08.00h a 22.00h., de dilluns a divendres i, de 08.00h 

a 21.00h., caps de setmana i festius. 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0ZLH9wyTdg


 

 

ÚS DE LA PISCINA RECREATIVA  
 
• S'autoritza l'ús recreatiu de la piscina de l’RCTB -1899. 

• Tal i com succeeix amb l'ús esportiu, per a l'ús recreatiu s'haurà de concertar cita prèvia 

via reserva telefònica, trucant al: 932 063 583. 

• S'habilitaran quatre trams d'un carril de la piscina per a ús recreatiu, deixant cinc carrils 

per a ús esportiu. 

• Només es permetrà un 30% de l'aforament total de la instal·lació. 

• No es podrà fer ús de les dutxes, tan sols accedir als vestidors per deixar la roba i per 

canviar-se un cop realitzat el bany. 

• S'haurà d'accedir a l'interior dels vestidors amb mascareta. 

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

recinte de la piscina. 

• L'horari de la piscina és l'habitual:  de 8.00h a 22.00h. de dilluns a divendres i de 8.00h a 

21.00h., caps de setmana i festius. 

 

 

SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ CONSTANT 
 

Aquesta normativa està subjecta als canvis o actualitzacions que dicti el Govern i que es 

publiqui en el Boletín Oficial del Estado. Qualsevol nova instrucció serà degudament 

comunicada. 
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