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A causa de la incertesa que generen les fases de desescalada davant tota la població,
des del CN El Balís hem elaborat aquest FAQs per a resoldre, de manera ràpida, les
preguntes més freqüents que ens arriben aquests dies. Aquest document s'anirà
actualitzant cada setmana i / o cada vegada que tinguem nova informació a el respecte

PREGUNTES FREQÜENTS COVID 19 FASE-0
Puc accedir al Port Balís?
Als ports titularitat de la Generalitat com és el cas del Port Balís només es pot accedir
per a desenvolupar activitats professionals admeses i/o essencials dins de l’àmbit
portuari i per causes de força major o situació de necessitat.
També es podrà accedir a revisar les embarcacions segons les fases de desescalada i
segons normativa vigent.
Puc sortir a navegar?
No es podrà navegar per oci (entesa la recreativa i la lucrativa).
Puc sortir a navegar com a pràctica esportiva?
Navegació esportiva i individual, entesa com a activitat física (esport no professional i
federat), si.
Es podrà navegar en determinades embarcacions no motoritzades com a pràctica
esportiva (segons escola catalana de vela, en les següents (sempre que es puguin
governar de forma individual amb seguretat)): Vela lleugera / Windsurf / Patí Català /
Kitesurf / Catamarà / Caiac / Rem
Per practicar l'activitat esportiva, s'ha de residir a SALL i sempre seguir els horaris
establerts per a municipis de 5.000 habitants (de 6-10h i de 20-23h).
Puc anar a veure el meu vaixell al port?
Sí. Les visites per part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests, a les
seves embarcacions per a les comprovacions de seguretat i manteniment podran
realitzar-se sempre que l'embarcació es trobi en el mateix terme municipal en què
resideix el propietari o persona autoritzada, o en un adjacent.
Només podrà accedir una persona a l'embarcació per realitzar aquestes activitats i es
respectaran en tot moment els procediments i protocols establerts per instal·lacions
nàutic esportives.
Pot entrar una embarcació transeünt al port?
Els vaixells de transeünts tenen restringida la seva entrada a tots els ports excepte en
situació d’emergència o necessitat urgent del vaixell o la tripulació. En aquest segon
cas, quedaria restringida la mobilitat dels ocupants fora del vaixell.
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Puc portar la meva embarcació fins al varador per fer la revisió durant l’estat
d’alarma?
El varador està obert únicament per professionals.
Puc llogar un amarre durant l’estat d’alarma i portar la meva embarcació?
Es pot llogar per un ús futur, però a dia d’avui no estan permesos els transeünts fins que
les fases de desecalada i normativa vigent ho permetin.
Puc accedir al gimnàs?
El Club Nàutic El Balis es un “Centre Esportiu” i com tal esta tancat d’acord el decret de
l’estat de alarma. Per tant, no es pot accedir a instal·lacions esportives tancades
(gimnàs, vestidors...).
Quan s’obrirà la gasolinera?
A dia d’avui, està oberta per industrials i serveis essencials. Seguirà el mateix procés de
desescalada que la navegació.
Quan s’obrirà la piscina?
A data d’avui no només no ni ha data d’apertura fixada per l’administració, sinó que a
més a més desconeixem les mesures i condicions d’accés, d’aforament i de neteja i
d’higiene que es fixaran.
Quan s’obrirà la platja?
La platja, com a platja pública està oberta però no com a part de les instal·lacions del
Club. Per tant, hi pots accedir i banyar-te, sempre que ho facis dins de les franges
horàries establertes i com a esport individual, però sense fer servir les instal·lacions del
club. No pots entrar pel Club. L’accés a la platja ve regulat a la normativa de l’ajuntament.
Quina mobilitat tenen les persones que viuen a port durant l’estat d’alarma?
Les mateixes que qualsevol persona.
Han de romandre dins de l’embarcació excepte pels supòsits autoritzats i les franges
horàries permeses per sortir a passejar o fer esport. Els restaurants estan oberts?
Els restaurants ofereixen servei a domicili i take away. Per tant, pots accedir al Port a
recollir la teva comanda. L’activitat dels restaurants anirà ampliant-se d’acord amb les
fases de desescalada.
Puc agafar el cotxe per anar a buscar menjar a un restaurant? I sortir del municipi?
La primera resposta és sí, pots agafar el cotxe per anar a recollir la comanda a un
restaurant. La segona resposta no està legislada. Puc entrar al port per fer esport:
caminar, córrer, anar en bici...?
Sí, sempre i quan es faci durant les franges horaris establertes per fer esport i no et
suposi un canvi de municipi.
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Hi haurà casal d’estiu (Balís Camp) aquest estiu?
Sí, sempre i quan l’Estat d’Alarma ens ho permeti i les fases de desescalada tingui un
procés favorable. El Balís Camp es durà a terme sempre seguint la normativa vigent,
així com amb observança dels protocols establerts relatius a higiene, desinfecció,
distanciament, etc.

