
                                                               
 
 
 

PLA D’ OBERTURA AL PÚBLIC CB. CORNELLÀ 
 
El pla d’ obertura per poder activar l’ accés del públic als nostres partits és el següent; 
IMPRESCINDIBLE: TOTHOM S’ HA DE RESGISTRAR EN EL SEGÜENT ENLLAÇ PER PODER 
ACCEDIR AL PARTIT; https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6 
TERMINI MÀXIM; ELS DIVENDRES FINS LES 14:30h 

 
PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) 
AFORAMENT: 2.600 persones (grades) 
30% de seients disponibles; AFORAMENT COVID-19: 50 persones (pista gran) i 35 
persones (quan hi hagin dos partits a la vegada). 
 
EQUIPS/JUGADORS; 
 

 Tots els membres de l’ equip`han d’ accedir junts a l’ instal·lació, mantenint 
distància de segurets i fent bon us de la mascareta. 

 L’ entrada dels equips serà per C/ Sorral del Riu; com a màxim 45 minuts abans 
del partit. S’ haurà de fer  canvi de calçat per accedir a la pista i desinfecció de 
mans amb hidrogel. Separats per equips, local i rival. Els següents equips no 
podran accedir fins que estigui tot buit i desinfectat, han d’ esperar al pati fins 
que se’ls hi avisi. La persona responsable de l’ accés els prendrà temperatura. 

 La sortida dels jugadors i jugadores més els tècnics serà pel C/ Sorral del Riu, 
sempre separats per equips. 

 Cada vegada que hi hagi canvi de grup és farà desinfecció de material esportiu i 
panys de les portes d’ accés. 

 Els vestidors romandran tancats, únicament es permetrà als equips que s’ hagin 
desplaçat més de 100km. 

 Prohibit accedir a la pista sense autorització del delegat de camp, una vegada 
els equips estiguin a la seva banqueta es podran treure la mascareta. 

 Només podran estar a pista les persones que tinguin llicència federativa. 

 Disposició de gel hidroalcohòlic en cada porta d’ accés. 

 Els estiraments i canvi de calçat es farà en una zona habilitada. 

 Obligatori portar mascareta dins de la instal·lació. 

 Mantenir distància de seguretat. 
 
 
 

https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6


PÚBLIC;  
 

 El aforament assegut del Pell és de 2600 espectadors, restringit al 30% per 
mesures COVID. 

 Nostra obertura és de 50 acompanyants per equip si és pista única i 35 
acompanyants si hi han dos partits a l’ hora. 
 

Pel control d’ accés s’ ha de fer registre de dades de tota persona que accedeixi a la 
instal·lació (equip local i equip visitant més acompanyants) 
https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6. TERMINI MÀXIM ELS DIVENDRES A LES 14:30h 
 

 Els acompanyants accediran a l’ instal·lació pel carrer Sorral del Riu (accés per la porta 
d’ escales)  si és partit únic i per la part superior de vidre en cas de doble partit. 

 S’ autoritzarà l’ accés després de prendre la temperatura i comprovació al llistat de 
registre. 

 L’ entrada es farà entre 10/15 minuts abans del partit, sempre que la situació a la 
grada ho permeti. 

 És obligatori l’ us de mascareta en tot moment. 

 Evitar aglomeracions i respectar totes les indicacions. 

 Una vegada en la grada fer servir les marques indicatives, els convivents podran fer 
servir seients continus. 

 No canviar de seient durant el partit i romandre asseguts. 

 Al finalitzar el partit sortir de l’ instal·lació amb celeritat i esperar als jugadors al 
exterior. Sortint amb ordre i respectant les distàncies. 

 Una vegada fora, evitar aglomeracions. 
 

 
 

 

https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6

