
 

 

 

 
QBASKET SANT CUGAT

www.qbasketsantcugat.com

 
 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ON QBASKET
PARTITS COM A EQUIP LOCAL

 
 
 

- Es permetrà l’accés de públic
l’aforament permès, garantint l’accés d
que disputin cada partit (Pavelló Municipal i Institut Leonardo) ó d’un acompanyant (Institut 
Escola Catalunya).  

 
- No es garanteix el accés a la
 
- A l’entrada de cada instal·lació esportiva 
 
- És obligatori l’ús de mascareta 

mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
 

- Tan bon punt s’acabi el partit, el públic
esperar a l’exterior de la
l’entrada del següent grup de públic

 
- L’aforament màxim permès per a cada instal·lació és el següent:
 

- Pavelló Municipal Sant Cugat (Carrer Jaume Sàbat s/n): 129 persones.
 

- Institut Leonardo Da Vinci (Carrer d’Alfons d’Aragó, 20): 
− Grada sup
− Zona finestral exterior: 40 persones.

 
- Institut Escola Catalunya (C
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ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ON QBASKET SANT CUGAT DISPUTA ELS SEUS 
PARTITS COM A EQUIP LOCAL 

Es permetrà l’accés de públic i acompanyants a les instal·lacions fins al màxim de  
, garantint l’accés de dos acompanyants per jugador d’ambdós equips 

(Pavelló Municipal i Institut Leonardo) ó d’un acompanyant (Institut 

el accés a la instal·lació si s’ha arribat al màxim de l’aforament permès.    

cada instal·lació esportiva hi haurà una taula amb gel hidroalcohòlic

És obligatori l’ús de mascareta a totes les instal·lacions cobertes i, en general, si no 
mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. 

Tan bon punt s’acabi el partit, el públic i acompanyants hauran d’abandonar la instal·lació i  
esperar a l’exterior de la mateixa la sortida dels jugadors, deixant lliure l’accés per  
’entrada del següent grup de públic i acompanyants. 

L’aforament màxim permès per a cada instal·lació és el següent: 

Pavelló Municipal Sant Cugat (Carrer Jaume Sàbat s/n): 129 persones.

Institut Leonardo Da Vinci (Carrer d’Alfons d’Aragó, 20):  
Grada superior interior: 20 persones. 
Zona finestral exterior: 40 persones. 

Institut Escola Catalunya (Camí Sant Cugat al Papiol, 140): 30 persones.

La millor manera de viure el bàsquet a Sant Cugat del Vallès   
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a les instal·lacions fins al màxim de  
dos acompanyants per jugador d’ambdós equips 

(Pavelló Municipal i Institut Leonardo) ó d’un acompanyant (Institut 
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Pavelló Municipal Sant Cugat (Carrer Jaume Sàbat s/n): 129 persones. 
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