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1. INTRODUCCIÓ 

  

Al Club Natació Granollers comptem amb una estructura enfocada a l’esport formatiu i educatiu, 

perquè apostem per l’esport base, no professional, i ho fem a través d’unes seccions esportives 

que, per la seva naturalesa, ens fan únics a la comarca. I és que formem a esportistes en les 

disciplines de natació, waterpolo i natació artística. Unes seccions que són el planter de les 

seleccions catalana i espanyola i on es formen els campions del futur. D’aquest planter ja n’han 

sortit campions de Catalunya ii Espanya, així com representants que defenen el nom del Club 

Natació Granollers als Campionats d’Europa, del Món i en Jocs Olímpics. 

Partim de la base que, les seves  activitats aquàtiques, es caracteritzen per:  

• Millorar el desenvolupament motor dels nens. 

• Augmentar el coeficient intel·lectual. 

• Desenvolupar el sistema cardiorespiratori. 

• Desenvolupar l’esquema corporal, així com el to muscular. 

• Afavorir la socialització. 

• Promoure valors 

• Etc. 

Al CNG, promovem tots aquests beneficis i creiem en el poder de les activitats aquàtiques com 

a una poderosa eina per transmetre valors en la societat actual. Per aquest motiu, en el marc 

del projecte de captació de nous esportistes, volem convidar a nens i nenes a què gaudeixin de 

l’oportunitat d’endinsar-se en el món de l’aigua, amb aquesta jornada oberta totalment gratuïta. 

Per fer-ho, el dia 22 de maig del 2021, d’11 a 12’45h realitzem la jornada amb nens/es nascuts 

entre el 2012 i el 2016, que podran gaudir d’activitats aquàtiques diverses amb els nostres 

tècnics de la casa. 

 La jornada es desenvoluparà en un entorn segur com són les piscines i es prendran les mesures 

COVID adients. 
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2. GRUPS 

 

Segons nombre d’inscripcions, els nens i nenes es dividiran en grups estables amb el nombre de 

participants i tècnics corresponents que en cada moment permeti la normativa vigent. 

 

3. PROGRAMACIÓ 

11:00 a 11’15h - Entrada dels nens i nenes a l’accés dels Jardins Lluis Companys. 

L’ordre i hora d’entrada estarà establert en funció del nombre de participants i la distribució de grups estables, i serà 

comunicat a les famílies amb antelació.  

Els nens i nenes hauran de venir de casa amb el banyador posat. 

11:20 a 12:20h – Tastet d’esports (activitats a l’aigua, 20 minuts cada disciplina esportiva). 

12:20h a 12:30h – Joc lliure d’aigua 

12:30 a 12:35h – Exhibició Natació Artística 

12:35 a 12’45h – Canvi vestuaris 

L’ordre, hora i distribució, s’organitzarà en funció dels grups estables i sempre garantint les mesures COVID.  

12:45h a 13:00h – Recollida dels nens i nenes a l’entrada dels Jardins Lluis Companys. 

L’ordre i hora de sortida estarà establert en funció del nombre de participants i la distribució de grups estables, i serà 

comunicat a les famílies amb antelació.  

 

4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

La jornada es desenvoluparà a l’espai exterior de la instal·lació (piscines 4 i 5).  

Els participants faran servir els vestidors de la zona exterior, que seran desinfectats degudament 

previ a l’inici de la jornada, entre ús de grups estables i un cop finalitzat l’esdeveniment.   

 

5. PROTOCOL COVID DURANT LA JORNADA  

Mesures prèvies a la jornada 

Els participants a la jornada, hauran de gestionar la següent informació per si és requerida en 

qualsevol moment per les autoritats sanitàries:  
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1. Disposar de la autodeclaració responsables degudament signades.  

2. Obtenir les dades del participant (nom i cognoms, telèfon i e-mail de contacte) per si 

calgués activar el procés de traçabilitat per part de les autoritats sanitàries.  

Procediments durant la jornada 

El Club Natació Granollers haurà de donar compliment al document de Protocol de prevenció 

de riscos COVID- 19. 

El delegat de prevenció de riscos COVID-19 confirmarà els participants presents amb les 

inscripcions lliurades.  

Queda a criteri del Club Natació Granollers considerar les mesures que cregui oportunes a 

manera de recordatori a l’arribada dels participants de la jornada. Si en el decurs de la jornada 

es presenta una persona amb simptomatologia COVID-19 es podrà denegar l’accés a la 

instal·lació i en el supòsit que ja estigui dins caldrà aïllar-la de la resta de participants i avisar al 

061 o avisar al CAP que correspongui.  

Procediments posteriors a la jornada  

El Club Natació Granollers haurà de guardar la següent documentació com a mínim 3 setmanes 

des de l'esdeveniment i com a màxim 1 mes, sempre que no es digui el contrari per les autoritats 

públiques.  

1. Protocol de prevenció de riscos COVID-19.  

2. Declaració d’autoresponsabilitat de cada participant.  

3. Declaració de grup estable 

Normes bàsiques de prevenció i higiene  

- Normes bàsiques de prevenció  

Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la distància física 

interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 

m2 per persona.  

L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones excepte mentre es desenvolupi la 

pràctica esportiva.  

• El rentatge freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, continua 

essent una mesura fonamental, així com la higiene dels símptomes respiratoris, que 

comporta evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de 

l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls.  
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• Caldrà seguir els fluxos de circulació establerts a la instal·lació.  

• Serà obligatori l’ús de tovallola de mínim 100x50 cm.  

• Caldrà que els usuaris realitzin la desinfecció de l’equipament compartit abans i després 

de cada ús.  

• És obligatori remullar-se a les dutxes abans d’accedir a la piscina.  

• S’insta a què tots els usuaris que hagin estat en contacte estret amb una persona afectada 

per la COVID-19, encara que amb símptomes lleus, s’abstinguin d’accedir a la instal·lació 

un mínim de 14 dies, així com participar de les activitats esportives o físiques.  

- Mesures d’higiene i desinfecció  

• Punts de desinfecció a totes les sales i espais del Club amb solució hidroalcohòlica, 

desinfectant, rotlles de paper i papereres amb pedal.  

• Catifes desinfectants a tots els accessos del club.  

• Rutes de neteja diürna durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació amb cobertura del 

100% dels espais i especial atenció a les superfícies de contacte (poms, baranes, etc.)  

• Rutes de neteja nocturna amb cobertura del 100% dels espais i especial atenció a les 

superfícies de contacte (poms, baranes, etc.)  

• Desinfecció total de la instal·lació prèvia a l’obertura.  

• L’ús de productes utilitzats durant la neteja de la instal·lació (dia i nit) es realitzarà seguint 

els criteris de neteja o desinfecció de les superfícies.  

• A les zones crítiques, s’utilitzarà un producte bactericida, fungicida i VIRICIDA ECOMIX 

PURE DESINFECT  

• Anul·lació dels assecadors de mans i de cabell  

• Instal·lació de dispensadors de tovalloletes de paper eixugamans  

Accessos/sortides de la instal·lació amb horaris previstos  

La jornada oberta del CNG es realitzarà a la piscina exterior del Club. D’aquesta manera es pot 

garantir unes òptimes condicions de ventilació de l’espai, així com el distanciament de seguretat 

mínim tant per esportistes i tècnics.  

L’accés dels participants es realitzarà per la porta d’accés habilitada per esportistes, als Jardins 

de Lluís Companys. 
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Es controlarà la temperatura dels participants abans d’accedir a la instal·lació mitjançant sistema 

de mesura sense contacte amb termòmetre d’infrarojos. No es permetrà l’accés a la instal·lació 

a aquelles persones amb més de 37,3.  

Platja de piscina i circulacions  

La zona exterior del Club Natació Granollers, a l’aire lliure, és prou àmplia per garantir el 

distanciament social en qualsevol dels fluxos de circulació:  

• Participants  

• Tècnics 

A més a més, l’entrada per un accés alternatiu a l’accés principal del Club garanteix que els 

assistents a la jornada del CNG no es creuin amb la resta d’usuaris de la instal·lació (socis, 

abonats, usuaris, etc.)  

Les circulacions per la instal·lació s’hauran de fer sempre amb la mascareta posada.  

 

 


