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SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES 1

ÉS OBLIGATORI

• Les activitats estan dirigides per personal tècnic especialitzat. No es podrà començar cap activitat sense la seva 
presència

• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació i respectar la capacitat màxima de la sala.
• En cas de portar begudes, han de ser en recipients hermètics i irrompibles.
• Portar tovallola a totes les activitats.
• Si s’utilitza material com step, slipde, gomes elàstiques, màrfegues, peses, etcètera, en finalitzar la classe s’ha de tornar

a deixar al seu lloc.
• Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent al del carrer i preferentment de sola blanca.
• Utilitzar tovallola per als exercicis realitzats a terra.
• Respectar en tot moment la resta d’usuaris.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Incorporar-se a les activitats dirigides havent transcorregut 10 minuts del començament de les classes.
• Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
• Entrar-hi bosses.
• Entrar-hi ampolles de vidre i llaunes.
• Menjar a la sala.
• Utilitzar les sales quan no hi hagin classes programades.

ES RECOMANA
• Triar el nivell de pràctica esportiva més adient a la capacitat física de cadascú. Per això, abans de començar és  molt 

important  passar pel Servei d’Assessorament Tècnic (SAT), on us aconsellaran de les classes i el nombre de sessions 
que és convenient  que realitzeu setmanalment.

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.
• No abandonar les classes abans que finalitzin, ja que la part final és molt important. Si fos així, cal avisar al monitor

abans que comenci la sessió.

ALTRES
• L’accés a les diverses classes que es realitzen en aquesta sala queda limitada al seu aforament tenint preferència les

persones que no han fet la sessió anterior.
• L’edat mínima per accedir a les activitats és de 16 anys.
• La direcció podrà, quan ho consideri oportú per necessitats del servei, modificar el número i ordre de les sessions, el

contingut i horaris d’aquestes, així com els tècnics que les imparteixen.

CAPACITAT MÀXIMA

• La capacitat màxima és de 35 persones, podent ser modificat l’aforament si la qualitat de l’activitat així ho requereix.

HORARIS
• De dilluns a divendres, en funció de la programació.
• Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes

vacacionals.
• El quadre d’activitats pot variar per necessitats tècniques.
• Tant les activitats proposades com els tècnics que les imparteixen poden canviar per necessitats del servei.
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SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES 2

ÉS OBLIGATORI
• Les activitats estan dirigides per personal tècnic especialitzat. No es podrà començar cap activitat sense la seva

presència
• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació i respectar la capacitat màxima de la sala.
• En cas de portar begudes, han de ser en recipients hermètics i irrompibles.
• Portar tovallola a totes les activitats.
• Si s’utilitza material com step, slipe, gomes elàstiques, màrfegues, peses, etcètera, en finalitzar la classe s’ha de tornar a

deixar al seu lloc
• Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent al del carrer i preferentment de sola blanca.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Incorporar-se a les activitats dirigides havent transcorregut 10 minuts del començament de les classes.
• Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
• Entrar-hi bosses.
• Entrar-hi ampolles de vidre i llaunes.
• Menjar a la sala.
• Utilitzar les sales quan no hi hagin classes programades.

ES RECOMANA
• Triar el nivell de pràctica esportiva més adient a la capacitat física de cadascú. Per això, abans de començar és molt 

important passar pel Servei d’Assessorament Tècnic (SAT), on us aconsellaran de les classes i el nombre de 
sessions que és convenient que realitzeu setmanalment.

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.

ALTRES

• L’accés a les diverses classes que es realitzen queda limitat als usuaris que s’hagin inscrit a l’activitat corresponent. 
• L’edat mínima per accedir a les activitats és de 16 anys.
• La direcció podrà, quan ho consideri oportú per necessitats del servei, modificar el número i ordre de les sessions, el

contingut i horaris d’aquestes, així com els tècnics que les imparteixen.

CAPACITAT MÀXIMA

• La capacitat màxima és de 20 persones en activitats de Tai-txi i Ioga, podent ser modificat l’aforament si la qualitat de
les activitats així ho requereix.

HORARIS

• De dilluns a divendres, en funció de la programació.
• Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.
• El quadre d’activitats pot variar per necessitats tècniques.
• Tant les activitats proposades com els tècnics que les imparteixen poden canviar per necessitats del servei.
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SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES 3

ÉS OBLIGATORI

• Les activitats estan dirigides per personal tècnic especialitzat. No es podrà començar cap activitat sense la seva
presència.

• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació i respectar la capacitat màxima de la sala
• En cas de portar begudes, han de ser en recipients hermètics i irrompibles.
• Portar tovallola a totes les activitats.
• Si s’utilitza material en finalitzar la classe s’ha de tornar a deixar al seu lloc.
• Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent al del carrer i preferentment de sola

blanca.
• Netejar cadascú la seva bici al finalitzar cada sessió de spining.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Incorporar-se a les activitats dirigides havent transcorregut 10 minuts del començament de les classes.
• Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
• Entrar-hi bosses.
• Entrar-hi ampolles de vidre i llaunes.
• Menjar a la sala.
• Utilitzar les sales quan no hi hagin classes programades.

ES RECOMANA

• Triar el nivell de pràctica esportiva més adient a la capacitat física de cadascú. Per això, abans de començar és molt
important passar pel Servei d’Assessorament Tècnic (SAT), on us aconsellaran de les classes i el nombre de sessions
que és convenient que realitzeu setmanalment.

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats.

ALTRES

• L’accés a les diverses classes que es realitzen en aquesta sala queda limitada al seu aforament tenint preferència les
persones que no han fet la sessió anterior.

• L’edat mínima per accedir a les activitats és de 16 anys.
• La direcció podrà, quan ho consideri oportú per necessitats del servei, modificar el número i ordre de les sessions, el

contingut i horaris d’aquestes, així com els tècnics que les imparteixen.

CAPACITAT MÀXIMA

• La capacitat màxima és de 15 persones, podent ser modificat l’aforament si la qualitat de l’activitat així ho requereix.

HORARIS

• De dilluns a divendres, en funció de la programació.
• Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.
• El quadre d’activitats pot variar per necessitats tècniques.
• Tant les activitats proposades con els tècnics que les imparteixen poden canviar per necessitats del servei.
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SAUNA

ÉS OBLIGATORI
• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
• Dutxar-se amb aigua tèbia i eixugar-se bé abans d’ entrar a la sauna.
• Utilitzar banyador i portar una tovallola per estirar-se o seure al banc.
• Respectar la capacitat de la sauna.
• Respectar el temps màxim d’estada (15 minuts).
• Seure o estirar-se damunt d’una tovallola d’ús exclusiu per tal d’evitar el contacte directe de la pell amb la superfície del 

banc.
• Treure’s tots els objectes metàl·lics del cos, com joies, rellotges o qualsevol altre. 

• La utilització de la sauna als menors de 16 anys. 
• Introduir-hi substàncies o productes inflamables (esprais, colònies, alcohol, etcètera) ni abocar qualsevol tipus de

líquid al calefactor.
• L’accés a persones que pateixen problemes d’ hipotensió o cardiopaties greus. 
• Afaitar-se  o depilar-se dins de la sauna.
• Trepitjar els bancs de la sauna amb les sabatilles posades. Cal deixar-les al terra.
• Deixar tovalloles o barnussos assecant-se o guardant lloc per a altres persones.

NO ÉS PERMÉS

ES RECOMANA
• Evitar fer una sauna durant el procés digestiu. 
• Estar un màxim de 15 minuts a l’interior de la sauna, fent una petita pausa si no s’està acostumat.
• Beure aigua abundant per rehidratar-se.
• Descansar i relaxar-se uns minuts quan finalitzi la sessió.
• Consultar el personal mèdic en cas de tenir qualsevol dubte.
• Sortir de la sauna si es té sensació de manca d’oxigen.
• Parlar en veu baixa i respectar el silenci dels altres, és una zona per relaxar-se.
• Després de la sauna, torneu-vos a dutxar.
• Està contraindicada després de menjar i beure begudes alcohòliques.
• Fer sauna a les persones amb reumatismes crònics, refredats lleus, trastorns nerviosos, asmàtics, bronquítics i fumadors.
• En cas de dubte, consulteu amb el servei mèdic.

EN FINALITZAR LA SAUNA ES RECOMANA
• Refredar el cos, primer els peus i per últim el cap.
• Utilitzar crema hidratant. 
• Prendre’s 10 minuts de descans i relaxació.  

CAL EVITAR LA SAUNA 
• Si s’està afectat d’infeccions agudes (grips, etc.).
• Si s’està embarassada.
• Si s’ha estat operat recentment. 
• Si es tenen hemorràgies de qualsevol mena.
• Si es pateix del cor o del ronyó.
• Si es té hipertensió arterial greu.
• Si es pateix de diabetis o d’èczemes a la pell.

CAPACITAT MÀXIMA
• La capacitat màxima de la sauna és de 8 persones.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 7 a 22:45 h
Els dissabtes, de 8 a 13:30 h i de 16:30 a 20:30h
Els diumenges, de 9 a 13:30 h.

Per necessitats del servei la Direcció del Centre pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització de la sauna 
quan ho consideri oportú.

Aquest horari pot modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.
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SALA DE FITNESS MUSCULAR I

CARDIOVASCULAR

ÉS OBLIGATORI

• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.

• En cas de portar begudes, han de ser en recipients hermètics i irrompibles.

• L’ús de la tovallola per a la realització de qualsevol pràctica dins de la sala de fitness.

• Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent al de carrer i preferentment de sola blanca.

• Deixar el material en el seu lloc un cop utilitzat.

• Eixugar les màquines després de la seva utilització.

• Fer un bon ús de les màquines, descarregar les barres de peses després d’utilitzar-les i tornar els pesos lliures al seu

lloc.

• Quan els aparells cardiovasculars hi ha persones esperant, el temps màxim d’ús serà de 15 minuts.

• Durant la pausa de recuperació és obligatori permetre l’ús de l’aparell si un altre usuari està esperant.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.

• L’entrada a la sala de fitness als menors de 14 anys.

• Entrar-hi amb banyador, xancletes, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.

• Entra-hi bosses i ampolles de vidre i llaunes.

• Els joves de 14 i 15 hauran d’entrar acompanyats d’un adult i no podran fer ús de les peses, podent utilitzar únicament la

zona cardiovascular.

• Els joves de 16 i 17 anys no podran entrar sense una autorització dels pares o tutors, i únicament podran utilitzar la zona

de musculació sota supervisió tècnica.

• Les competicions amb d’altres usuaris de la sala.

ES RECOMANA
• Que la persona que vulgui utilitzar el material de musculació per primera vegada es posi en contacte amb el monitor de

fitness, a fi d’assessorar-se’n i preparar un programa personalitzat d’entrenament.

• Abans de començar és molt important que passi pel Servei d’Assessorament Tècnic (SAT), on us aconsellaran sobre

les activitats i programacions que podrà realitzar.

• Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període mínim de 10 minuts.

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.

• Que els joves de 14 i 15 anys i els seus acompanyants en presentin cada vegada al personal tècnic de la sala.

• Iniciar i finalitzar l’exercici progressivament.

• No baixar de les màquines en funcionament.

• No menjar des de dues hores abans d’entrar a la sala.

• Assegureu-vos que els passadors estiguin correctament ajustats a les barres o màquines

• El material d’ús individual, com els cinturons lumbars, s’han de demanar al personal tècnic. L’ús d’aquest material

estarà disponible només quan hi hagi presència del SAT.

• La capacitat màxima de la sala de fitness és de 55 persones

ALTRES

• Sala de fitness: De dilluns a divendres, de 7 a 22:45 hores. Dissabtes, de 8 a 20:30 hores. Diumenges, de 8 a 13:30 h.

• Servei d’Assessorament Tècnic (SAT): de dilluns a divendres.

Per necessitats del servei la Direcció del Centre pot canviar l’horari d’obertura de la sala i l’horari del SAT quan ho consideri oportú.

Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals, així com les

èpoques inicials d’activació de l’equipament.

HORARIS
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VESTIDORS EXTERIORS

ÉS OBLIGATORI

• Demanar indicacions i permisos a la recepció per a l'ús de qualsevol dependència de la instal·lació.
• Utilitzar els vestidors assignats per la recepció.
• Utilitzar les papereres per deixar tota mena de deixalles.
• Perquè un grup pugui accedir als vestidors, haurà de venir acompanyat per un o més responsables.
• Tancar els vestidors, i els armariets durant els transcurs de la seva utilització.
• Fer-ne un ús correcte i deixar-los en bones condicions.
• Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.
• Buidar els armariets col·lectius quan finalitza l’activitat.
• Per a les escoles, equips o lloguers, les claus dels vestidors s’han de lliurar als responsables del grup, els quals han de 

presentar un document identificatiu a recepció fins al retorn de les claus.
• Deixar lliure els vestidors desprès de 30 minuts de la finalització de l’activitat en el pavelló poliesportiu i/o entrenament a 

l’exterior.

NO ÉS PERMÉS
• Fumar en tot el recinte.
• Menjar als vestidors (incloent-hi pipes i tot tipus de llaminadures).
• Utilitzar un vestidor que no hagi estat assignat per la recepció.
• Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material irrompible.
• Utilitzar els armariets per deixar roba o altres efectes personals d’un dia per l’altre, ja que el personal de la instal·lació pot 

buidar-los.
• Afaitar-se i depilar-se. 

ES RECOMANA

• Utilitzar sabatilles de bany per motius d’higiene.
• No deixar objectes de valor als vestidors. (La Direcció no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets a les

instal·lacions). 
• Es recomana fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 8 a 23.00h
Els dissabtes, de 8.30 a 20.30 h
Els diumenges, de 9 a 20.00 h.

La Direcció es reserva el dret de poder canviar la distribució dels vestidors o la utilització d’armariets individuals a fi de millorar 
el funcionament general de la instal·lació. 
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VESTIDORS D’ABONATS I   

ARMARIETS INDIVIDUALS

ÉS OBLIGATORI

• Accedir als vestidors únicament els usuaris que hagin d’utilitzar la instal·lació.
• Utilitzar les papereres per deixar tota mena de deixalles.
• Tancar els armariets durant els transcurs de la seva utilització.
• Fer-ne un ús correcte i deixar els vestidors en bones condicions.
• Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.
• Buidar els armariets individuals quan finalitza l’activitat.
• Deixar lliure els vestidors desprès de 45 minuts de les modalitats dels serveis inclosos dintre dels abonaments.
• Els armariets són d’ús puntual i hauran de ser utilitzades únicament amb monedes de 2€. En aquest tipus de d’armariets no 

és permès deixar roba o altres efectes personals d’un dia per l’altre donat que el personal de la instal·lació podrà buidar-les.
• En el cas de pèrdua de la clau de la armariet, l’usuari haurà de pagar les despeses del cost del canvi de bombí i de les

seves claus

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Menjar als passadissos i als vestidors (incloent-hi pipes i tot tipus de llaminadures).
• Utilitzar un vestidor que no hagi estat assignat per la recepció.
• Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material irrompible.
• Utilitzar els armariets individuals per deixar roba o altres efectes personals d’un dia per l’altre, ja que el personal de la

instal·lació pot buidar-los.
• Afaitar-se, tenyir-se el cabell, depilar-se, tallar-se les ungles o els pels ... 
• No es permet accedir a la zona de peus nets i a la piscina ni vestit ni amb calçat de carrer.

ES RECOMANA

• Utilitzar sabatilles de bany per motius d’higiene.
• Fer ús dels armariets per dipositar els objectes personals.
• No deixar objectes de valor als vestidors. (La direcció no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets a les

instal·lacions. 
• En cas de tenir problemes en el pany de l’armariet, no el forceu, adreceu-vos al personal de recepció.
• Es recomana fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 7 a 22:45h. Els dissabtes, de 8 a 20,30 h
Els diumenges, de 8 a 13:30 h

La Direcció es reserva el dret de poder canviar la distribució dels vestidors o la utilització d’armaris de grup i guixetes 
individuals a fi de millorar el funcionament general de la instal·lació.
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VESTIDORS DE GRUP

ÉS OBLIGATORI

• Demanar indicacions i permisos a la recepció per a l'ús de qualsevol dependència de la instal·lació.
• Utilitzar els vestidors assignats per la recepció.
• Perquè un grup pugui accedir als vestidors, haurà de venir acompanyat per un o més responsables.
• Els grups i acompanyants s’esperaran a dins els vestidors fins que els monitors els vagin a buscar.
• Utilitzar les papereres per deixar tota mena de deixalles.
• Tancar els vestidors o els armaris durant els transcurs de la seva utilització, en funció de si es comparteix o no amb un

altre grup.
• Fer-ne un ús correcte i deixar-los en bones condicions.
• Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.
• Buidar els armaris de grup quan finalitza l’activitat.
• Deixar lliure els vestidors desprès de 30 minuts de la finalització de l’activitat a la piscina.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Accedir a la zona de peus nets i a la piscina ni vestit ni amb calçat de carrer.
• Menjar als passadissos i als vestidors (incloent-hi pipes i tot tipus de llaminadures).
• Utilitzar un vestidor que no hagi estat assignat per la recepció.
• Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material irrompible.

ES RECOMANA
• Utilitzar sabatilles de bany per motius d’higiene.
• Fer ús dels armaris per dipositar els objectes personals.
• No deixar objectes de valor als vestidors. (La direcció no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets a les

instal·lacions). 
• En cas de tenir problemes amb pany de la guixeta, no la forceu, adreceu-vos al personal de recepció.
• Fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 7 a 22 h
Els dissabtes, de 8 a 20:30 h
Els diumenges, de 8 a 13:30 h.

La Direcció es reserva el dret de poder canviar la distribució dels  vestidors o la utilització d’armaris de grup a fi de millorar el 
funcionament general de la instal·lació.     
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PAVELLÓ POLIESPORTIU

ÉS OBLIGATORI

• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
• Per poder utilitzar les pistes del pavelló poliesportiu, sota el règim de lloguer, s’ha de fer la reserva prèvia a la

recepció, així com realitzar el pagament de la pista abans de la seva utilització.
• Entrar amb calçat i roba esportiva al espai esportiu. El calçat ha de ser diferent al del carrer i preferentment de

sola blanca.
• Portar les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
• Si s’utilitza material col·lectiu de l’espai específic, en finalitzar l’entrenament o l’activitat s’ha de tornar a deixar

correctament al seu lloc. 
• Per escoles, equips o lloguers, les claus dels vestidors es donaran als responsables del grup, que haurà de

presentar el DNI a recepció per tal d’acreditar-se.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Entrar-hi amb banyador, xancletes o roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
• Entrar-hi bosses.
• Entra-hi ampolles de vidre i llaunes.
• Realitzar cap canvi, desplaçament a la instal·lació del material esportiu (cistelles de bàsquet, postes i xarxa de voleibol, 

porteries de futbol sala, marcador electrònic, etcètera) sense l’autorització del personal de manteniment.
• En qualsevol altre cas, la instal·lació no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’una incorrecta

manipulació d’aquest material. 

ES RECOMANA

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.
• Fer un escalfament previ amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període mínim de 10 minuts.

ALTRES

• Els usuaris en règim de lloguer o de cessions quan participin en activitats organitzades per entitats han d’utilitzar les
pistes dins l’horari indicat en la planificació general de distribució d’entrenaments i lloguers, i han de respectar aquests
horaris amb màxima puntualitat.

• Totes les activitats són dirigides per professorat especialitzat o per entrenadors, i aquest són els responsables dels
grups. No es podrà començar cap activitat sense la seva presència.

• Els responsables dels grups i els equips locals vetllaran pel correcte ús de la instal·lació, tant per part del seu grup com
de l’equip contrari.

• Les persones i/o entitats que no respectin les normes de funcionament hauran d’abandonar la instal·lació temporal o 
definitivament.

• Els abonats sols podran utilitzar les pistes del pavelló en els horaris que no hi hagi activitat organitzada per grups,
escoles ... Aquesta informació se’ls facilitarà a recepció i també estarà visible en els accessos a les pistes cobertes.

HORARIS
De dilluns a divendres, de 8 a 23.30 h
Els dissabtes, de 8 a 20:30h
Els diumenges, de 9 a 20:00 h.

Per necessitats del servei la Direcció del Centre pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització de la pista 
poliesportiva quan ho consideri oportú.

Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.



NORMATIVA D’ÚS

PISTES EXTERIORS

ÉS OBLIGATORI
• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
• Per poder utilitzar les pistes del pavelló poliesportiu, sota el règim de lloguer, s’ha de fer la reserva prèvia a la

recepció, així com realitzar el pagament de la pista abans de la seva utilització.
• Entrar amb calçat i roba esportiva al espai esportiu. El calçat ha de ser diferent al del carrer i preferentment de

sola blanca.
• Portar les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
• Si s’utilitza material col·lectiu de l’espai específic, en finalitzar l’entrenament o l’activitat s’ha de tornar a deixar

correctament al seu lloc. 
• Per escoles, equips o lloguers, les claus dels vestidors es donaran als responsables del grup, que haurà de

presentar el DNI a recepció per tal d’acreditar-se.

NO ÉS PERMÉS

• Fumar en tot el recinte.
• Entrar-hi amb banyador, xancletes o roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
• Entrar-hi bosses.
• Entra-hi ampolles de vidre i llaunes.
• Realitzar cap canvi, desplaçament a la instal·lació del material esportiu (cistelles de bàsquet, postes i xarxa de

voleibol, porteries de futbol sala, marcador electrònic, etcètera) sense l’autorització del personal de manteniment.
• En qualsevol altre cas, la instal·lació no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’una incorrecta

manipulació d’aquest material. 

ES RECOMANA

• Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.
• Fer un escalfament previ amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període mínim de 10 minuts.

ALTRES

• Els usuaris en règim de lloguer o de cessions quan participin en activitats organitzades per entitats han d’utilitzar les 
pistes dins l’horari indicat en la planificació general de distribució d’entrenaments i lloguers, i han de respectar aquests 
horaris amb màxima puntualitat.
• Totes les activitats són dirigides per professorat especialitzat o per entrenadors, i aquest són els responsables dels 
grups. No es podrà començar cap activitat sense la seva presència.
• Els responsables dels grups i els equips locals vetllaran pel correcte ús de la instal·lació, tant per part del seu grup 
com de l’equip contrari.
• Les persones i/o entitats que no respectin les normes de funcionament hauran d’abandonar la instal·lació temporal o 

definitivament.
• Els abonats sols podran utilitzar les pistes en els horaris que no hi hagi activitat organitzada per grups, escoles ... 

Aquesta informació se’ls facilitarà a recepció i també estarà visible en els accessos a les pistes cobertes.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 8 a 23.30 h
Els dissabtes, de 8 a 20:30h
Els diumenges, de 9 a 20:00 h.

Per necessitats del servei la Direcció del Centre pot canviar l’horari d’obertura i la disposició de la utilització de la pista poliesportiva 
quan ho consideri oportú.
Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

GAUDEIX-NE I AJUDA A GAUDIR-NE. GRÀCIES.



GAUDEIX-NE I AJUDA A GAUDIR-NE. GRÀCIES.

PISCINA

•

• Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.
• Dutxar-se abans del bany.
• L’ús del casquet de bany i de sabatilles de bany (en les zones de trànsit de peus humits i dutxes).
• Els/les nens/es menors de cinc anys que assisteixin als cursets de natació, podran ser acompanyats al vestidor per un

adult, però aquest estarà obligat a utilitzar calçat específic de bany per accedir als vestidors.
• Identificar-se a petició de qualsevol membre del personal de la instal·lació que ho demani.
• Els/les nens/es que assisteixen als cursets de natació hauran d’utilitzar els vestidors col·lectius per canviar-se de roba,

ja que no està permès fer-ho en cap altre dependència de la instal·lació.
• Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es destinin a cursets de natació 

activitats dirigides. Tanmateix, s’haurà de respectar el carrer destinat a jocs i els carrers destinats a nedar per lliure.
• Dur el banyador adequat a l’activitat que practiqueu.
• Circular caminant per les platges de la piscina.

ÉS OBLIGATORI

NO ÉS PERMÉS
• Entrar vestit amb roba i/o calçat de carrer a la zona de bany, excepte les visites puntuals i especifiques que hagin estat 

autoritzades pel responsable de la instal·lació i amb protectors especials per al calçat.
• La utilització de cap tipus de material (pilotes, inflables, etc...), ja que es tracta d’un espai d’ús utilitari, excepte en els horaris

i espais destinats a aquesta finalitat.
• Córrer ni donar empentes.
• L’accés de persones que pateixen malalties infeccioses a la zona de bany. La direcció podrà exigir la presentació d’un 

certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.
• L’entrada a la piscina 20 minuts abans de la finalització de l’horari de bany públic.
• L’entrada a menors de 14 anys sense anar acompanyats d’una persona adulta.
• L’entrada a joves de 14

a 16 anys a la piscina sense una autorització del pare, mare o tutor, excepte si venen acompanyats per un major d’edat
• Portar maillots, bikinis de tiretes, pantalons curts d’esport o banyadors de tipus pirata.

ES RECOMANA

• En els carrers, nedar sempre per la dreta.
• No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
• Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
• No menjar dues hores abans d’entrar a l’aigua.
• Dur el vestit de bany d’una sola peça.

• Els usuaris en règim de lloguer d’espais o de cessions quan participin en activitats organitzades per entitats han d’utilitzar els 
carrers dins l’horari indicat en la planificació general de distribució d’entrenaments i lloguers, i han de respectar aquests
horaris amb màxima puntualitat.

• Per a les escoles, equips o lloguers, les claus dels vestidors s’han de lliurar als responsables del grup, els quals han de 
presentar un document identificatiu i un telèfon de contacte a recepció fins al retorn de les claus.

• Els responsables dels grups vetllaran pel correcte ús de la instal·lació.
• La profunditat de la piscina gran va entre 1,20m i 1,40m en funció de la zona, aquesta està indicada a la platja de la mateixa.
• La capacitat màxima de la piscina gran és de 100 persones.
• Les persones i entitats que no respectin les normes de funcionament hauran d’abandonar l’instal·lació temporal o 

definitivament.
• Préstec de material per a la natació lliure: el socorrista és el responsable d’autoritzar o no l’ús del material, sota el criteri de  

no causar perjudicis a les activitats programades i a la resta d’abonats. El socorrista també és el responsable de permetre o
no que els usuaris utilitzin el seu material propi (tipus aletes, manyoples,..)

ALTRES

NORMATIVA D’ÚS

De dilluns a divendres, de 7 a 22:45 h
Els dissabtes, de 9:30 13:30 i de 16:30 20:30h
Els diumenges, de 8 a 13:30 h.

Per necessitats del servei la Direcció del Centre pot canviar l’horari d’obertura i la disposició dels carrers quan ho consideri oportú.

Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estius, el Nadal i la resta de períodes vacacionals.

HORARIS



ÉS OBLIGATORI:

• L’ús de roba esportiva  i també de calçat esportiu que no marqui el terra  i que no hagi estat utilitzat al carrer.

• Portar tovallola per fer els exercicis a les màquines i recomanable l’ús de guants de “fitness”.

• S’ha de desconnectar el telèfon mòbil per accedir a la sala. 

• Respectar els aparells i tot el material (després de fer-ne ús deixeu-los al seu lloc) i fer-ne l’ús pel qual han estat 

dissenyats.

• Compartir l’ús dels aparells amb els altres abonats si l’activitat i/o la capacitat de la sala així ho fa necessari. 

Recomanem l’alternança d’ús, recuperacions fora de l’aparell o sèries més seguides.

• Respectar els horaris d’utilització de la sala.

• Respectar en tot moment la resta d’usuaris.

NO ES PERMET:

• L’entrada ni la utilització del material als menors de 16 anys a la  sala.

• Entrar amb banyador, xancles o roba i calçat de carrer, anar amb el tors nu.

• Entrar bosses ni objectes de vidre.

• Fumar ni menjar a la sala.

• L'accés de persones que pateixen malalties infeccioses (refredat, angines).

• Les competicions amb d’altres usuaris de la sala.

ES RECOMANA:

• Tota persona que vulgui utilitzar el material de la sala per primera vegada haurà de posar-se en contacte amb el 

professor de “fitness” responsable per a assessorar-se degudament i  preparar un programa personal 

d’entrenament. És molt important passar abans de començar pel Servei d’Assessorament Tècnic, en el qual els 

professors de “fitness” us aconsellaran sobre les activitats i programacions que podeu realitzar.

• Fer sempre un escalfament al inici de l’exercici físic, amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període de 10 

minuts.

• Una vegada utilitzat el material, deixar-lo en el seu lloc correcte.

• El material d’ús individual, com els cinturons lumbars, hauran de ser demanats a Recepció, previ dipòsit d’un 

carnet d’identificació, sempre que no hi sigui el professor a la sala.

• No menjar des de dues hores abans d'entrar a la sala.

• Assegureu-vos que els passadors estiguin correctament ajustats a les barres o màquines.

NORMATIVA D’ÚS

GAUDEIX-NE I AJUDA A GAUDIR-NE. GRÀCIES.

SALA DE FITNESS I CARDIOVASCULAR


