PREGUNTES FREQÜENTS DE L’OBERTURA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
En aquest document volem donar resposta a les principals preguntes i inquietuds que puguin sorgir com a conseqüència
de la situació d’emergència sanitària que vivim.
Després de l’aturada forçada de l’activitat com a mesura de prevenció i de lluita contra la Covid-19, els equipaments
esportius municipals tornaran a obrir les portes el proper 22 de juny. L’activitat es reprendrà amb totes les mesures de
prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica esportiva segura.

Quan i quines instal·lacions obrirem?
Dilluns 22 de juny es preveu l’obertura del Complex Esportiu La Vila, el Centre Integral d’Esport i Salut (CIES) i la Piscina
d’Estiu. L’inici de l’activitat es farà seguint les mesures que hagin decretat les autoritats sanitàries competents per a aquell
període.

Com obrirem les instal·lacions?
Els horaris d’obertura al públic de les instal·lacions seran els habituals.
Els/les abonats/des podran fer ús de la instal·lació segons els dies i les franges horàries contractades en el seu abonament: no
caldrà demanar cita prèvia, però l’accés sempre estarà condicionat al fet que no se superi l’aforament de la instal·lació
permès en aquell moment.
L’accés als centres esportius implica la responsabilitat de la persona usuària, que ha de complir aquests supòsits:
-

No tenir cap dels símptomes associats a la Covid-19 (febre, tos, difi cultat respiratòria, malestar o diarrea) ni patir
qualsevol tipus d’infecció.

-

No pot haver donat positiu en el test del SARS-CoV-2 durant els 14 dies anteriors, ni haver estat en contacte estret
amb un un positiu confi rmat o que hagi tingut símptomes de Covid-19 en els 14 dies anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna persona amb simptomatologia compatible amb la Covid-19,
aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Amb quines mesures de seguretat obrirem?
-

Aforament limitat dels espais esportius. L’aforament habitual de cada espai es modifi carà en funció de les reduccions
que es decretin en cada moment. Al web www.martorell.cat podreu consultar, en temps real, el percentatge d’ocupació
que tenen en cada moment les instal·lacions en relació a la capacitat permesa.

-

Reforç en la neteja i desinfecció dels centres. S’intensifi caran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima
higiene, tant en el cas dels espais com en el d’equipaments i de materials.

-

Distància de seguretat. S’hauran de respectar les distàncies tant als espais esportius com als espais comuns.

-

En cadascun dels espais de pràctica esportiva s’instal·laran punts de desinfecció per tal que l’usuari pugui netejar els
aparells i els materials que faci servir.

-

Circulacions interiors. En funció de les característiques de cada centre, s’habilitaran circuits per minimitzar els
encreuaments entre els usuaris.

-

Qualitat de l’aire i de l’aigua. S’augmentaran els controls per garantir-ne la seguretat i es modifi caran els paràmetres
de funcionament atenent als protocols que marquin les autoritats sanitàries.

-

Tancament de les fonts d’aigua per seguretat. Els abonats hauran de portar les seves begudes.

-

Es prioritzarà la pràctica esportiva amb l’ús mínim de material, tant a les sales com a la zona de piscina.
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Caldrà dur mascareta?
Caldrà dur mascareta per a l’accés a la instal·lació i per moure’s pels espais comuns, però l’activitat esportiva es farà sense
mascareta i mantenint la distància de seguretat.

Es podrà fer servir tota la instal·lació?
Els/les abonats/des podran fer ús dels següents espais:

Complex Esportiu La Vila
✓
✓
✓
✓

Centre Integral Esport i Salut (CIES)

Piscina esportiva
Piscina recreativa
Piscina clapoteig
Pistes de pàdel per a l’ús lliure

Piscina d’Estiu
✓ Totes les instal·lacions

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Piscina esportiva
Piscina hidrotermal
Zona de solàrium
Sala de fitnes
Sala de musculació
Jacuzzi
Pistes de pàdel per a l’ús lliure
Activitats dirigides

Els/les abonats/des podran fer ús dels vestidors de les instal·lacions esportives, garantint la distància de seguretat
(a excepció de les persones que necessitin assistència).

Es realitzaran activitats dirigides?
-

Al Complex Esportiu La Vila es donen per finalitzades les activitats dirigides fins al setembre.

-

Al CIES es mantenen les activitats, però es reorganitzaran per garantir les mesures de seguretat i higiene
decretades. Per participar en les activitats caldrà fer reserva prèvia. Podeu consultar la graella d’activitats previstes
els mesos de juny i juliol i fer la reserva al web www.patronatmartorell.cat o bé a les Oficines d’Atenció a l’Usuari
del Patronat (truqueu-hi abans per demanar cita prèvia).

Condicions de l’abonament
Els abonaments mantindran els termes i les condicions amb els quals van ser contractats abans de la crisi sanitària.

On puc adreçar-me per reservar les activitats dirigides del CIES?
Pots fer les inscripcions via telemàtica o bé a les Oficines d’Atenció a l’Usuari del Patronat

-

Serveis Generals PMSAPM (plaça de la Vila, 27) – 93 774 00 69
Complex Esportiu La Vila (carrer dels Mestres Gomila i Reniu, 1) 93 774 23 65
Centre Integral d’Esport i Salut (carrer de Gelida, s/n) - 93 774 26 26
Complex Educatiu (carrer de Josep Tarradellas, 11)- 93 775 25 38

Si voleu fer la reserva presencialment, us recomanem que truqueu abans a les oficines per concertar cita.
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