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INFORMACIÓ I NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA DEL CAM AMB 
MOTIU DE LA COVID-19  

 

 

El motiu d’aquest escrit és exposar-vos la informació i normativa complementària d’ús del 
Centre Aquàtic Municipal (CAM) amb motiu de la COVID-19, implementades a partir del dia 
1 d’octubre de 2021 i adaptada, posteriorment, seguint les pautes que va marcant el ProciCat, 
per intentar donar les màximes garanties de seguretat higiènico-sanitàries i que s’ha de tenir 
en compte a l’hora d’utilitzar les instal·lacions. 
 

En primer lloc, us comuniquem que l’accés  a la Sala de Fitnes i a la Zona d’Aigües del 
CAM és lliure i està regulat per la modalitat de l’abonament del CAM contractat i s’ha 
d’accedir utilitzant el carnet de persona abonada al CAM en el control d’accés dels torns 
ubicats a la Recepció de la instal·lació. 
 

Tanmateix, per assistir a les activitats dirigides del CAM (AiguaGims, Spinnings i resta 
d’activitats que es realitzen a la Sala Polivalent) caldrà realitzar cita prèvia utilitzant la 
plataforma de reserves deporsite ja que les places estan limitades a l’aforament de l’espai. 
Les esmentades reserves s’habilitaran a partir de les 06.00 hores del dia en curs. 
 

Us recordem que per accedir a aquesta eina us haureu d’adreçar a la URL 
https://ajuntamentabrera.deporsite.net/ i, en primer lloc, si encara no esteu donats d’alta, 
haureu d’obtenir la clau d’accés tenint en compte que haureu d’utilitzar el correu electrònic 
que tenim a la nostra base de dades i que vau proporcionar-nos. Una vegada recuperada la 
contrasenya el usuari o usuària d’accés serà el DNI amb la lletra i el password aquell que 
hàgim assignat en el procés de recuperació de clau d’accés. 
 

Igualment, també podreu realitzar reserves trucant al telèfon 93.770.51.00, però recomanem 
utilitzar aquesta eina telemàtica per no col·lapsar el servei telefònic, perquè podeu tenir 
l’autonomia per realitzar reserves i per poder tenir una visió general de les ocupacions de les 
activitats del CAM. 
 

En relació a les reserves, us comuniquem que perquè el màxim de persones puguin tenir 
accés a tots els serveis del CAM, es podran realitzar un màxim de dues reserves d’activitats 
per espai i dia. Es prega anul·lar les reserves realitzades si finalment no s’assistirà a l’activitat  
perquè així puguin accedir altres persones interessades. 
 

L’aforament del CAM és de 450 persones i, actualment, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya regula que l’aforament ha de ser del 100 %. 

En el cas de les activitats, per respectar les mesures regulades pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya i donar el millor servei de qualitat possible, a continuació exposem 
els ràtios màxims que hi haurà en les diferents activitats tenint en compte els aforaments 
actuals: 

- Activitats en Sala Polivalent: 25 persones per sessió en cada activitat. 
- Spinnings: 25 persones per sessió. 
- AiguaGims: 20 persones per sessió. 
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Respecte a la normativa, a continuació us exposem la normativa complementària higiènico-
sanitària que s’haurà de tenir en compte i complir: 
 

1. A l’entrada del CAM és recomanable netejar-se les mans i desinfectar-se el calçat. 
2. Manteniu la distància de seguretat d’1,5 metres. 
3. És obligatori l’ús de la mascareta, excepte quan ens introduïm als vasos de les 

piscines. També és obligatori el seu ús durant la realització de les activitats en sales, 
les quals adaptaran la seva intensitat. Tots els desplaçaments dins la instal·lació, 
inclosos a la zona d’aigües, s’hauran de realitzar amb mascareta. 

4. Manteniu una higiene i rentat de mans freqüent.  
5. En tots els espais trobareu material per a la desinfecció del material que hàgiu 

d’utilitzar. 
6. Només es podran utilitzar les taquilles que no estiguin precintades. A la recepció no 

es deixaran cadenats, els han de portar les persones que vulguin fer-ne ús. 
7. Eviteu tocar coses innecessàries. 
8. Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el monitor/a, socorrista o 

personal assignat a la instal·lació. 
9. No està permès anar descalç per cap lloc de la instal·lació. 
10. Utilitzeu un calçat diferent al de carrer per fer l’activitat.  
11. Les persones usuàries de la sala de fitnes, de la sala de spinning i de la sala polivalent 

disposaran de desinfectant i paper de mans per desinfectar els aparells abans i 
després de fer-ne’n ús i, si és el cas, també per al material que puguin utilitzar. 

12. El bany de vapor romandrà fora de servei. La sauna té un aforament màxim de 3 
persones. 

13. Al Solàrium, a més de la normativa d’ús general, s’ha de tenir en compte que s’haurà 
de mantenir les distàncies de seguretat, no hi haurà gandules i s’haurà de portar 
mascareta per a qualsevol desplaçament, excepte mentre es prengui el sol. 

14. Es realitzarà neteja i desinfecció constant i freqüent de tots els espais de la instal·lació 
i, en el cas de la Zona d’Aigües, a més, cada dues hores, el servei de socorrisme 
obrirà les portes, durant cinc minuts, per dur a terme una ventilació de l’esmentat 
espai. 

 

 

Atentament, 
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