
 

 

RECORDATORI NORMATIVA CLUB 
 

Segons RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. 

Estem realitzat un gran esforç per a oferir-vos les màximes opcions possibles i el màxim 
aprofitament de les instal·lacions de manera ordenada i equitativa. El personal del club estarà 
a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

Apel·lem a la vostra responsabilitat individual per al seu compliment i comprensió davant 
possibles incidències que puguin sorgir arran de la seva implementació. 

Us actualitzem la normativa del club segons la resolució comentada. 

1) Accés club 
 Continuarà un únic punt d'accés al club -la sala Business- situada en l'entrada principal, 

on es durà a terme el control de temperatura i es presentarà el document de 
responsabilitat signat qui encara no ho hagués fet. Qualsevol dels altres accessos 
estarà prohibit, s'han posat cartells amb les indicacions corresponents. 

 Els menors de 14 anys hauran de venir acompanyats d’ un adult. 

 Un cop s’ autoritzi l’ entrada al club, els jugadors aniran directament a les pistes 
assignades. 

 
 

2) Horari club. 
El Club estarà obert de 07,30h a 23,00h. 

 

3) Mesures de seguretat i protecció. 

 Ús de mascareta obligatori durant l’ estància al club, a excepció del temps 
d’ utilització de pistes. El club disposarà de mascaretes pels socis que sol·licitin 

 L’ higiene de mans es la mesura principal de prevenció i control de l’ infecció. 
Per aquest motiu s’ han instal·lat a la zona de les pistes i en altres zones 
estratègiques del club dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

 La distància de seguretat entre persones es una altre de les mesures bàsiques 
a tenir en compte. En tot moment s’ haurà de complir amb la distància mínima 
entre les persones. 

 Es recomana arribar canviats de casa amb roba esportiva per tal de no fer ús 
de les dutxes ni vestuaris. 

 

4) Reserves accés gimnàs i piscina. 

 Per accedir al gimnàs/activitats dirigides serà obligatori concertar cita prèvia trucant a 
la Secretaria del club al 93.674.11.17 degut a la limitació d’ aforament existent del 
50%. 

 Us recordem els aforaments màxims permesos: 
 Sala 1 Activitats Dirigides: 12. 
 Sala 2: Màquines: 10. 
 Sala 3: Spinning i walk: 10. 



5) Ús i aforament vestuaris i dutxes zona gimnàs: 

 Els vestuaris i les dutxes estaran disponibles, no obstant l’aforament del vestuari 
masculí no podrà sobrepassar les 30 persones i el femení les 14 persones, així que us 
demanem col·laboració i màxima responsabilitat. Preferible si veniu canviats de casa i 
eviteu estàncies llargues a les dutxes i vestuaris. 

 
 

6) Serveis no esportius: 

 Segons l’ apartat 10 Activitats d'hoteleria i restauració de la resolució Segons 
RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre el Restaurant del club Can Veris Resto 
prestarà serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. 

 
 

 
L'incompliment de qualsevol de les mesures anteriorment comentades, així com de la resta del 
protocol establert, serà considerat com a falta greu tal com s'estipula al reglament de règim 
intern del club i comportarà la corresponent sanció. Durant les pròximes setmanes l'esperit de 
convivència basada en la tolerància del qual sempre hem fet gala haurà de ser més fort si cap. 

Atentament, 

 
Joan Carles Pradell Vila. 
President del Club Esportiu Valldoreix. 
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