
Protocol específic de
reobertura parcial del
Club Egara (PER 1)

Fase 1 del desconfinament
Del 25 de maig al 7 de juny (previst)

Regió sanitària Barcelona – Àrea Metropolitana Nord



Normativa general i d’accés al Club.

Mesures generals de seguretat, prevenció I higiene.

Normativa d’ús de Hockey,Tennis, Pàdel, Frontó i Patinatge.

Annex 1. Sistema de reserva online.

Annex 2. Serveis externs. Perruqueria, Cos jove, Fisioteràpia, Botiga i Terrassa Bar.

Annex 3. Compromís de responsabilitat.

Annex 4. Infografies específiques del Club.

Índex

(*) El protocol està elaborat tenint en compte la
normativa i les recomanacions emeses per les
autoritats sanitàries i governamentals competents
en la gestió de la crisi derivada del Covid-19.
 
(**) Aquestes mesures seran revisades i
actualitzades, en funció de la normativa aplicable
vigent segons la fase del desconfinament en la
que es trobi la regió sanitària a la que Terrassa
pertany.

Protocol específic d’ús d’instal·lacions del 25 de maig al 7 de Juny (previst) o fins que no entrem a la fase 2 de la desescalada
definida pel govern central. (*) (**)
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Obertura

El sistema d’accés al club serà per reserva o cita prèvia. 

El club limitarà l’ocupació al 30% de l’aforament total.
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Normativa general i d’accés al club.1
El club només estarà obert parcialment, així que el seu ús encara no podrà ser total sinó explícitament regulat per les següents previsions:

 No es podrà accedir
al club si no és a

través de reserva o
cita prèvia

confirmada.

El club obrirà les instal·lacions exteriors de tennis,
pàdel, frontó, pista exterior poliesportiva per

patinatge i el camp número 3 de hockey de dilluns a
diumenge de 9h a 22h. La resta d’instal·lacions

estaran tancades.



Accés

Només podran accedir al club els socis i sòcies que tinguin RESERVA PRÈVIA per practicar els següents esports o gaudir dels següents serveis:
Hockey (1+1 o grup familiar), Tennis (dobles o individuals), Pàdel (dobles o individuals), Patinatge (1), Perruqueria (1), Botiga (1),
Fisioteràpia (1), Cos Jove (1), Terrassa Bar (amb aforament limitat).

Les RESERVES de pistes i de l’espai de hockey del camp 3 s’haurà de fer per TELÈFON trucant al 93 735 27 09 o a través de l’OFICINA
VIRTUAL (ONLINE) del club habilitada a l’adreça egara.miclubonline.net o a la web www.egara.es/oficinavirtual. En cap cas es podrà fer reserva
de forma presencial. Veure sistema de reserves online en annex 1.

S’accedirà al club únicament per la porta d’accés que hi ha davant del pàrquing. Després, es passarà pel punt de control i neteja habilitat just
abans de l’accés a recepció. Ja a recepció, es prendrà la temperatura corporal i es confirmarà/validarà la reserva del soci.

No podran accedir ni jugar al club els convidats de socis. La política de convidats queda temporalment suspesa.

S’haurà d’accedir al club amb mascareta.
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Accés

S’haurà de venir vestit d’esport i portar tot el material necessari per la pràctica
esportiva. 

No es podrà fer us dels vestidors en cap cas.

Els serveis de perruqueria, estètica, fisioteràpia i la botiga funcionaran amb cita
prèvia (1 persona per torn). Veure annex 2.

La terrassa del bar funcionarà amb aforament limitat.

 

 

 

 
 

La part interior del club, el xalet
social, la sala de lectura, la
ludoteca i totes les àrees de

l’edifici nou d’activitats, romandran
totalment tancades. 

 
 

El parc infantil, la pista de quick, el
gimnàs vell i el poliesportiu també

estaran tancats.
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Hi haurà punts de neteja amb gel hidroalcohòlic a diversos espais del club.

S'haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

El soci haurà de portar mascareta excepte en el moment d’iniciar la pràctica esportiva.

Es prendrà la temperatura corporal de forma diària a qualsevol persona que accedeixi al club, inclosos els
treballadors de l’entitat.

S’haurà de venir canviat d’esport i portar tot el material necessari per practicar-lo.

El servei de lloguer de pilotes i tovalloles no estarà disponible.

No es podrà fer ús de cap espai interior del club.

No es podrà veure aigua de les fonts del club; estaran tancades.

Un cop acabada la pràctica esportiva, no es podrà romandre a les instal·lacions.
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No es permetran pagaments en efectiu; només es podran realitzar per mitjans electrònics. 

Es portarà un registre diari de les persones que accedeixin al club.

Es posaran mampares als espais de risc i es donaran mascaretes, guants i producte desinfectant a tot el personal del club. Hi haurà equips de
protecció individual per a emergències.

Es realitzarà formació al personal en matèria d’higiene i seguretat preventiva.

Els lavabos del club només es podran utilitzar de forma excepcional.

Hi haurà cartells amb infografies amb la normativa de seguretat, higiene i prevenció. Veure annex 4.

Es netejaran i desinfectaran les instal·lacions del club de forma constant diàriament.

S’ampliarà la rotació del personal de neteja i desinfecció.

Es demanarà firmar un certificat de responsabilitat per adults i menors a tota persona que entri a les instal·lacions del club. Veure annex 3.
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3 Normativa d’ús de Hockey, Tennis, Pàdel, Frontó i Patinatge

Normativa Hockey

El camp 3 de hockey estarà dividit en 4 parts (1/4 de camp). En cada una d’elles hi podran jugar dues persones (1+1) o el mateix grup
familiar, mantenint en tot moment la distància de seguretat de 2 metres.

La reserva es farà online o per telèfon a partir de les 20h del dia anterior.

Cal tenir la reserva confirmada abans d’anar al club.

Els socis menors de 16 anys només podran jugar amb un altre soci adult.

La reserva del ¼ de camp serà d’una hora de durada.

S’haurà de portar mascareta fins accedir al camp.
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Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de l’ús.

S’haurà de venir canviat d’esport i portar pilotes reglamentàries desinfectades.

S’haurà de portar l’aigua de casa per a ús individual. Veure de les fonts del club estarà prohibit.

No es podrà fer nova reserva fins que no s’hagi utilitzat l’anterior. Només es podrà fer una reserva al dia.

Caldrà procurar evitar tocar cap element del club en el trajecte cap el camp.

En el cas de fer una reserva i que els socis implicats no es presentin o no avisin amb 5 hores d’antelació
a recepció, aquests socis no podran tornar a fer una reserva en aquella mateixa setmana.
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FASE 1

Normativa Tennis

 La reserva es farà online o per telèfon a partir de les 20h del dia anterior. Les reserves
seran a dos quarts (ex. de 9.30h a 10.30h, de 10:30h a 11:30h, etc), tant en modalitat individual com dobles.

Cal tenir la reserva confirmada abans d’anar al club.

Els socis menors de 16 anys només podran jugar amb un altre soci adult.

La reserva de pistes serà d’una hora de durada per individuals i una hora i mitja per dobles.

Cada soci podrà reservar durant la setmana setmana un màxim de quatre partides de tennis, sempre atenent a la disponibilitat de les pistes. 

S’haurà de portar mascareta fins accedir a la pista.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la partida.

S’haurà de venir canviat d’esport i portar pilotes noves o desinfectades i tovallola. El club disposarà de servei de venda de pilotes de tennis i
tovalloles.
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El pagament de les compres que es puguin fer haurà de fer-se amb targeta o domiciliació bancària. El servei de lloguer de material quedarà
temporalment suspès.

S’haurà de portar l’aigua de casa per a ús individual. Veure de les fonts del club estarà prohibit.

No es podrà fer nova reserva fins que no s’hagi consumit l’anterior. Només es podrà fer una reserva al dia.

Caldrà procurar evitar tocar cap element del club en el trajecte cap a la pista.

Les portes de les pistes de tennis hauran de quedar sempre obertes.

Caldrà creuar la pista pel costat oposat del contrincant. 

S’haurà de passar l’estora al acabar la partida. Serà obligatori posar-se guants o netejar-se les mans abans i després de fer-ho.

En el cas de fer una reserva i que els socis implicats no es presentin o no avisin amb 5 hores d’antelació a recepció, aquests no podran tornar
a fer una reserva en aquella mateixa setmana.
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FASE 1

Normativa Pàdel

La reserva es farà online a partir de les 20h del dia anterior. Les reserves seran a les
hores en punt (ex. de 9h a 10h, de 10h a 11h, etc).

Caldrà tenir la reserva confirmada abans d’anar al club.

Els socis menors de 16 anys només podran jugar amb un altre soci adult.

La reserva de pistes serà d’una hora de durada.

Cada soci podrà reservar durant aquesta primera setmana un màxim de quatre partides de pàdel, sempre atenent a la disponibilitat de les
pistes.

S’haurà de portar mascareta fins accedir a la pista.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la partida.
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S’haurà de venir canviat d’esport i portar pilotes noves o desinfectades i tovallola. El club disposarà de servei
de venda de pilotes de pàdel i tovalloles. 

El pagament de les compres que es puguin fer haurà de fer-se amb targeta o domiciliació bancària. El servei de
lloguer de material quedarà temporalment suspès.

S’haurà de portar l’aigua de casa per a ús individual. Veure de les fonts del club estarà prohibit.

No es podrà fer nova reserva fins que no s’hagi consumit l’anterior. Només es podrà fer una reserva al dia.

Caldrà procurar evitar tocar cap element del club en el trajecte cap a la pista.

Caldrà creuar la pista pel costat oposat del contrincant.

En el cas de fer una reserva i que els socis implicats no es presentin o no avisin amb 5 hores d’antelació a
recepció, aquests no podran tornar a fer una reserva en aquella mateixa setmana.

     

    

   

  

   

 

FASE 1

Normativa Pàdel



FASE 1

Protocol específic 
reobertura parcial (PER 1)

3

FASE 1

Normativa Frontó

La reserva es farà online o per telèfon a partir de les 20h del dia anterior. Les reserves seran a les
hores en punt (ex. de 9h a 10h, de 10h a 11h, etc).

Es podrà jugar en format 1+1, un jugador davant i l'altre darrera.

Caldrà tenir la reserva confirmada abans d’anar al club.

Els socis menors de 16 anys només podran jugar amb un altre soci adult.

La reserva de pista serà d’una hora de durada.

Cada soci podrà reservar durant aquesta primera setmana un màxim de quatre partides de frontó, sempre atenent a la disponibilitat de la
pista.

S’haurà de portar mascareta fins accedir a la pista.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la partida.
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S’haurà de venir canviat d’esport i portar pilotes noves o desinfectades i tovallola. El club disposarà de servei
de venda de pilotes de pàdel i tovalloles. 

El pagament de les compres que es puguin fer haurà de fer-se amb targeta o domiciliació bancària. El servei de
lloguer de material quedarà temporalment suspès.

S’haurà de portar l’aigua de casa per a ús individual. Veure de les fonts del club estarà prohibit.

No es podrà fer nova reserva fins que no s’hagi consumit l’anterior. Només es podrà fer una reserva al dia.

Caldrà procurar evitar tocar cap element del club en el trajecte cap a la pista.

En el cas de fer una reserva i que els socis implicats no es presentin o no avisin amb 5 hores d’antelació a
recepció, aquests no podran tornar a fer una reserva en aquella mateixa setmana.
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Només es podrà practicar patinatge de forma individual (1 persona). Queda explícitament prohibit, per ara, utilitzar la pista poliesportiva
amb altres persones.

FASE 1

Normativa pista exterior poliesportiva per patinatge

La reserva es farà online o per telèfon a partir de les 20h del dia anterior.

Caldrà tenir la reserva confirmada abans d’anar al club.

La reserva de pista serà d’una hora de durada.

S’haurà de portar mascareta fins accedir a la pista.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la pràctica esportiva.

S’haurà de venir canviat d’esport.
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S’haurà de portar l’aigua de casa per a ús individual. Veure de les fonts del club estarà prohibit.

No es podrà fer nova reserva fins que no s’hagi consumit l’anterior. Només es podrà fer una reserva al dia.

Caldrà procurar evitar tocar cap element del club en el trajecte cap a la pista.

En el cas de fer una reserva i que els soci implicat no es presenti o no avisi amb 5 hores d’antelació a recepció, aquest no podrà tornar a
fer una reserva en aquella mateixa setmana.
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A partir del proper 25 de maig podreu fer
reserves de pistes de tennis, pàdel i els espais de
hockey del camp 3 i de la pista poliesportiva pel
patinatge de forma online, a través de l’Oficina
Virtual del Club Egara. Per accedir a l’aplicació

ho podeu fer clicant en aquest enllaç:
http://egara.miclubonline.net. 

 
Tots els socis del club tenen un Codi, que
coincideix amb el número de soci. Es pot

consultar el codi a la vostra targeta de soci o
posant-vos en contacte amb el Club perquè us el

facilitem, via telèfon al 93 735 27 09 o al mail
club@egara.es.

FASE 1

Annex 1. Sistema de reserva online

Sense omplir els camps que et demana (Codi, Usuari i Contrasenya), clicar “Recordar
mi contraseña”.

Un cop heu accedit a l’aplicació s’han de seguir els següents passos: 
 
1.

 
2. Indicar adreça correu electrònic que vàreu facilitar al club (si no coincideix, no
funcionarà).       
 
3. Seguidament l’aplicació us enviarà un mail amb el nom d’usuari i un enllaç per poder
canviar la contrasenya (és obligatori realitzar aquest pas per la LOPD).
 
4. Un cop accediu a l’aplicació teniu la possibilitat de modificar tant el “nombre de usuario”
com el “correo electrónico” de contacte que figurarà a la base de dades del Club Egara, i
comprovar que les dades que tenim són correctes.
 
5. Podreu reservar pista a partir de les 20:00h del dia anterior al dia que vulgueu
jugar.

http://egara.miclubonline.net/
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INSTRUCCIONS PER REALITZAR RESERVA DE PISTA
 

1. Accedir a l’aplicació mitjançant el link i el password indicats.
2. Entrar a Mi Club à Reserva de Pistes 
3. Triar l’esport a Tennis , Pàdel, Frontó, Hockey, Patinatge
4. Clicar a sobre de l’hora que vols reservar sempre que estigui disponible: COLOR VERD FORT

 
En el cas que aquesta hora no estigui disponible es pot sol·licitar que l’aplicació us avisi si hi ha una anul·lació de la mateixa pista o de qualsevol altre. 
 
En el cas que es cancel·li una reserva l’aplicació envia un missatge a tots els usuaris que ho han sol·licitat indicant que hi ha una pista lliure, la primera
persona que accedeixi podrà fer la reserva d’aquesta pista. La reserva s’ha de realitzar de nou, no es produeix automàticament amb l’avís d’anul·lació.
 

5. Introduir els codis dels participants (que us hauran de facilitar els jugadors) i confirmar la reserva. La reserva es podrà anul·lar fins a 5 hores
abans de l’hora del partit. Serà obligatori passar per recepció per tal que ens adjudiquin la pista abans d’ocupar-la.

FASE 1

Annex 1. Sistema de reserva online
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FASE 1

Annex 2. Serveis externs. Perruqueria, Cos jove, Fisioteràpia, Botiga i Terrasa del Bar

SERVEI PERRUQUERIA
 

Reserva: Cita Prèvia
Horari: De 10h a 19h
Telèfon: 639.41.06.61

SERVEI COS JOVE
 

Reserva: Cita Prèvia 
Horari: De 10h a 19h   
Telèfon: 93.735.57.83

SERVEI FISIOTERÀPIA
    

Reserva: Cita Prèvia
Horari: Dilluns, dimarts, dijous.  

Telèfon: 646.676.345 - 629.333.632

SERVEI BOTIGA
 

Reserva: Cita Prèvia
Horari: 10h a 13h i de 16h a 19h    

Telèfon: 667.62.47.21 - 661.60.27.50

SERVEI BAR (NOMÉS
TERRASSA)

 
Aforament limitat 

Horari: De 10h a 13.30h i  
de 17h a 20.00h  
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Annex 3. Compromís de responsabilitat

Adults Menors
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