
REAL AEROCLUB BARCELONA SABADELL AEROMODELISME 
 

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES PISTES DEL RACBSA (Fase 2 desconfinament) 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ DE MONTCADA I REIXAC 
 
 
Amb l'inici de  la FASE 2 del desconfinament que entra en vigor el dia 8 de juny,  tots els socis 
del RACBSA, podran fer ús de la Instal·lació de Montcada, amb les següents normes d'obligat 
compliment: 
 
Hauran d'anar al camp de vol proveïts de mascaretes, guants, i gel o locions hidroalcohòliques.  
 
Hauran de respectar una distància de 2 metres amb qualsevol altra persona dins de  la 
instal·lació. 
 
Els socis hauran de comprovar la mobilitat permesa dins de la seva zona sanitària de 
residencia. 
 
Mantindran neta i desinfectada la seva zona d'ús, i sobretot les zones comunes (portes, 
cadenats, etc.) 
 
Només podran volar tres persones a la vegada, amb la distància de seguretat obligatòria (2 m) 
 
L'aforament màxim del camp de vol queda fixat en 50 socis. 
 
A partir del  mateix dia 8 de juny, tots els socis podran canviar la clau dels cadenats de les 
portes per una de nova, adreçant-se al treballador del Club, en el seu horari habitual (de 
dissabte a dimecres de 9 a 14 h). 
 

INSTAL·LACIÓ DE MONTJUÏC  (BARCELONA) 
 
S'està parlant amb l'Ajuntament de Barcelona, poder obrir les pistes de V.C. i TT de Montjuïc, 
els més aviat possible, però de moment i com a  "instal·lació esportiva municipal", s'han de 
complir unes determinades condicions que s'estan negociant amb l'Ajuntament. La data més 
probable serà al llarg de la setmana vinent (del  8 al 15 de juny) 
 
 
 
 
INSTALACIÓN DE MONTCADA I REIXAC 
 
 
Con el inicio de la FASE 2 del desconfinamiento que entra en vigor el día 8 de junio, todos los 
socios del RACBSA podrán hacer uso de la Instalación de Montcada , con las siguientes normas 
de obligado cumplimiento: 
 
Deberán ir al campo de vuelo provistos de mascarillas, guantes, y hielo o lociones 
hidroalcohólicas. 
 



Deberán respetar una distancia de 2 metros con cualquier otra persona dentro de la 
instalación. 
 
Los socios deberán comprobar la movilidad permitida en su zona sanitaria de residencia. 
 
Mantendrán limpia y desinfectada su zona de uso, y sobre todo las zonas comunes (puertas, 
candados, etc.) 
 
Sólo podrán volar tres personas a la vez, con la distancia de seguridad obligatoria (2 m) 
 
El aforo máximo del campo de vuelo queda fijado en 50 socios. 
 
A partir del mismo día 8 de junio, todos los socios podrán cambiar la llave de los candados de 
las puertas para una nueva, dirigiéndose al trabajador del Club, en su horario habitual (de 
sábado a miércoles de 9 a 14 h) . 
 
INSTALACIÓN DE MONTJUÏC (BARCELONA) 
 
Se está hablando con el Ayuntamiento de Barcelona, poder abrir las pistas de V.C. y TT de 
Montjuïc, los más pronto posible, pero de momento y como "instalación deportiva municipal", 
se deben cumplir unas determinadas condiciones que se están negociando con el 
Ayuntamiento. La fecha más probable será a lo largo de la próxima semana (del  8 al 15 de 
junio) 
 


