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Sant Adrià de Besòs, actualitzat 7 d’abril de 2022 

ORGANITZA: CLUB NATACIÓ SANT ADRIÀ 

PISCINA: CEM Besòs 

Rda. Sant Ramon de Penyafort s/n 

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ: 25 metres i 8 Carrers. 

AFORO: 200 persones zona adjacent al vas de la  piscina. 

DELEGAT COVID-19: Raül Lubiano Sigüenza - TELÈFON:  627.70.14.98  

DATA I HORA DE COMPETICIÓ: 9 d’abril de 2022 – 16:00 hores.  

CATEGORIES: TOTES (Inclosa Pre-Màster).  

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

El present protocol estableix les actuacions i procediments que s'han de complir i respectar per a la 
celebració de la competició en un entorn segur complint, al seu torn, amb les recomanacions de les 
autoritats sanitàries i en línia amb el que determina la Federació Catalana de Natació. 

Aquest protocol s'anirà actualitzant en funció de la situació epidemiològica i de les recomanacions de les 
autoritats. 

Totes les persones que tinguin qualsevol símptoma de COVID-19 o hagin estat en contacte amb algun 
contagiat, no podran accedir a la instal·lació. 

A causa de les mesures extraordinàries de seguretat vigents durant la competició, no es permetrà 
l'assistència de públic a aquest esdeveniment. 

Les següents mesures afectaran totes les persones que participin en la competició tant si són esportistes, 
equip tècnic o personal de l'organització. 
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MESURES DE SEGURETAT 

1. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ I CIRCULACIÓ 
 

 L'entrada a la instal·lació es realitzarà per la zona de recepció i la sortida es realitzarà pel mateix lloc. 
 Tots els participants (equips, àrbitres, secretaris i personal de l'organització) disposaran d'una 

autodeclaració de responsabilitat (no serà necessari portar-la a la competició) certificant que no han 
estat en contacte estret amb el COVID-19 en els últims 14 dies. 

 La instal·lació disposarà de panells i infografies informatives de les mesures higièniques. 
 L'accés es realitzarà per unitats GEP (grups estables permanents), de manera esglaonada i per les 

zones indicades pels membres de l'organització. Si algun nedador no pugues accedir amb el seu GEP, 
no podrà entrar fins que entrin tots el nedadors del 3er Torn. Una vegada comenci la competició cap 
nedadors podrà accedir a la instal·lació. (Annex I) 

 Una vegada dins de la instal·lació els participants se’ls procedirà a la presa de la temperatura 
(opcional) i a la desinfecció de mans. Si en el cas de realitzar-se la presa de temperatura es detectés 
que aquesta és superior a 37.5 graus no es permetrà l'accés a la instal·lació. Per a la desinfecció de 
mans s'utilitzaran els dispensadors de gel hidro-alcohòlic situats a l'entrada de la instal·lació. 

 Una vegada dins podran accedir directament a la piscina pel passadís a la dreta o als vestuaris en 
sentit recte, on trobaran, a l’esquerra 3 vestuaris masculins i dos de femenins (vermells) sense accés 
directe a la piscina, a la dreta 2 vestuaris masculins i dos de femenins (blaus) amb accés directe a la 
piscina. Es prega no deixar res als vestuaris ja que aquests estaran oberts durant tota la competició. 

 L'ús de mascareta és obligatori a tot el recinte i en tot moment, a excepció del que indica l'apartat 3, 
Funcionament de la competició. 

 Manteniment de la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres, a tot el recinte i en tot 
moment, a excepció del que indica el 3, Funcionament de la competició. 

 Totes les persones hauran de respectar les directrius específiques que estableixi el Delegat de 
prevenció de riscos COVID-19 del Club Natació Sant Adrià. 

 En el control d’accés entregarem un petit detall pels participants. 
 Queda totalment prohibit menjar dins del recinte de la piscina. 

2. MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
Es desinfectaran les zones d'ús comú de les instal·lacions, d'acord amb els protocols dictats per les autoritats 
i els de la pròpia instal·lació. 

3. FUNCIONAMENT DE LA COMPETICIÓ 
 

 A l'interior del recinte de la piscina, s'habilitaran zones independents per a cada un dels GEP que 
participin en la competició (Annex III). Aquestes zones estaran separades entre si, per una distància 
no inferior als 2 metres. 

 Dins del GEP no serà necessari mantenir la distància de seguretat interpersonal, però si l'ús 
obligatori de la mascareta. 
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 També estaran exempts de portar mascareta, els esportistes durant l'entrenament i les proves. 
L'staff tècnic i la resta de personal necessari per al desenvolupament de la competició haurà de 
portar-la en tot moment. 

 L'escalfament dels nedadors de cada un dels clubs (GEP) es realitzarà de forma esglaonada en el 
temps. 

 L'accés a la cambra de sortida es farà obligatòriament amb la mascareta. Es prega a tot nedador que 
estigui preparat com a mínim 2 sèries abans. 

 L'accés a les posicions de sortida (Pòdium) es podrà fer sense mascareta. 
 Els nedadors es quedaran al seu carrer dins de l’aigua un cop acabada la seva prova fins que el jutge 

àrbitre els autoritzi a sortir de l’aigua un cop s’hagi donat el senyal de sortida de la següent sèrie. 
Excepte a les proves d’esquena 

 Després de cada prova els nedadors hauran de passar per la cambra de recuperació, en la qual es 
preservarà la distància de seguretat interpersonal i en la qual podran recuperar-se fins al moment en 
que arribin els de la següent sèrie. L'accés a aquesta cambra i l'estada en ella s'haurà de fer amb 
mascareta. 

 En les proves de relleus no serà necessari acudir a la càmera de recuperació i els esportistes tornaran 
a la posició del seu GEP el més aviat possible. 

 Es prohibeix anar descalç excepte als esportistes en l'àrea adjacent del vas de la piscina (zona 
circumdant a la piscina).  

 No es podrà utilitzar el vas de la piscina petita en cap cas. 
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ANNEX I - ACCÉS D’ENTRADA I SORTIDA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BESÒS 

 L’accés a d’instal·lació es realitzarà 20 min. abans del seu torn d’escalfament (Annex II) on hi haurà 
personal del club controlant l’accés de cada unitat GEP. Es prega la màxima puntualitat per agilitzar 
el control i accés. 

 Els torns d’entrada a la instal·lació repartits de la manera següent: 

TORN A: ENTRADA A 14:10 

Codi CLUB  
57 CN TERRASSA 

83 CN SANT ADRIÀ 

141 CN EL PRAT 

569 CN CERDANYOLA 

699 CN PARETS 

1148 PANTERES GROGUES 

1430 CN MANRESA 

1603 MARNATON 

TORN B: ENTRADA A 14:40 

Codi CLUB  
58 CN SABADELL 

244 CN SANTA PERPETUA 

759 FP CLAROR 

1063 A.E.N. JÚPITER SANT MARTÍ 

1372 RADIKAL SWIM 

1414 CN SALOU 

1570 CN JEREZ 

1672 CEE SANT GERVASI 

1735 PIRI VILASSAR DE MAR 

P0725 AQUAMÀSTERS 

TORN C: ENTRADA 15:10 

Codi CLUB  
61 CN SANT ANDREU 

63 CN ATL BARCELONETA 

64 CN TÀRRACO 

68 GEIEG 

69 CN HOSPITALET 

163 CN SITGES 

214 CN BADALONA 

350 CLUB NAGI 

421 CN TORTOSA 

616 CN FUENLABRADA 

629 CN CALELLA 

1404 CN SWIMFASTER SALT 

1707 CN PALAMÓS 

Informem als Clubs que al final de la competició és farà entrega dels trofeus següents: 

 Trofeu Masculí “ Més Veterà” 
 Trofeu Femení “Més Veterana” 
 Trofeu Masculí - Millor puntuació segons Taula Catalana 
 Trofeu Femení – Millor puntuació segons Taula Catalana 

Una vegada acabada l’entrega de premis es prega a tots els participants de la competició surtin de la 
instal·lació en la major brevetat possible.  
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ANNEX II – CARRER D’ESCALFAMENTS 

 Els clubs disposaran de 25 min d’escalfament on tindran assignat els seu carrer repartits de la 
manera següent: 
 

TORN A:  

ESCALFAMENT 14:30-14:55 

Carrer CLUB  
1 CN MANRESA 

1 MARNATON 

2 CN CERDANYOLA 

2 CN PARETS 

3/4/5 PANTERES GROGUES 

6 CN EL PRAT 

7 CN TERRASSA 

8 CN SANT ADRIÀ 
 

 

 

TORN B:  

ESCALFAMENT 15:00-15:25 

Carrer CLUB  
1 FP CLAROR 

1 RADIKAL SWIM 

1 PIRI VILASSAR DE MAR 

2 A.E.N. JÚPITER SANT MARTÍ 

2 CN SALOU 

3 CN SANTA PERPETUA 

4/5 AQUAMÀSTERS 

6/7 CEE SANT GERVASI 

8 CN SABADELL 

8 CN JEREZ 
 

 

TORN C:  

ESCALFAMENT 15:30-15:55 

Carrer CLUB  
1 CLUB NAGI 

1 CN FUENLABRADA 

1 CN CALELLA 

1 CN SWIMFASTER SALT 

1 CN PALAMÓS 

2 CN TORTOSA 

2 GEIEG 

3/4 CN BADALONA 

5/6 CN HOSPITALET 

7 CN ATL BARCELONETA 

7 CN SITGES 

8 CN SANT ANDREU 

8 CN TÀRRACO 

 

 Els darrers 10 minuts de cada torn d’escalfament es podran utilitzar els pòdiums per fer sortides. 
Sempre respectant la distància de seguretat entre carrers i amb un màxim de 3 esportistes fent fila. 
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ANNEX II DISTRIBUCIÓ ESPAIS I CIRCULACIÓ INTERIOR ZONA PISCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANT ADRIÀ DE BESÒS 


