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                                                                                                                                       Blanes, 02/09/2021 

A/A PÚBLIC DELS EQUIPS VISITANTS:  
A data d’avui l’accés de públic als partits dels equips del CB BLANES està permès tenint en 
compte les següents premisses:  

-L’aforament de públic està limitat a 2 persones per esportista, inclosos els àrbitres, assistents 
de taula i membres del cos tècnic dels equips locals i visitants. 

 -El públic dels equips visitants haurà de complimentar:  

                 1 - el full adjunt (pàgina 4) amb les dades de traçabilitat que es demanen de les 
persones assistents al partit en qüestió. Aquest full serà entregat a un responsable de 
traçabilitat de l’equip local del CB BLANES que us rebrà a l’esplanada exterior de la Ciutat 
Esportiva de Blanes (CEB).  

                2- Declaració d’acompanyant-MODEL ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE MESURES 
QUE REGIRAN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT I L’ACTVITAT FÍSICA DURANT LA COVID-
19 (pàgina 5) complimentat i signat per cadascun dels membres del públic i, també, haurà 
d’estar custodiat pel responsable de traçabilitat del CB Blanes. 

-El mateix responsable de traçabilitat, o una membre del personal de la Ciutat Esportiva, 
prendrà la temperatura de tots els membres del públic assistent. A continuació, si no hi ha cap 
incidència amb les temperatures, el responsable de traçabilitat del CB BLANES acompanyarà al 
públic visitant a la grada.  

- El públic podrà seure als seients habilitats i no podrà canviar de seient durant tot el partit. Es 
podrà anar al WC, al bar (si està obert) i/o a l’exterior de la instal·lació sempre seguint les 
indicacions del responsable de traçabilitat.  

- Servei de Bar. No es pot menjar ni beure a l’espai públic, ni interior ni exterior (inclou grades, 
espais comuns....). Només està permès a la zona acotada de bar, en cas que aquest romangui 
obert. 

- A l’acabar el partit, el responsable de traçabilitat de l’equip local acompanyarà al públic 
visitant fins a la sortida de la instal·lació.  

- Es prega al públic visitant LA MÀXIMA implicació en el compliment de les mesures i en la 
col·laboració amb el responsable de traçabilitat de l’equip local. Qualsevol persona que no 
compleixi les indicacions serà adreçada al personal de la CEB.  

- Es requereix que el públic rival arribi tot alhora. El responsable de traçabilitat només farà un 
viatge d’acompanyament d’anada i un de tornada. A tota persona del públic que arribi a 
destemps no li serà permesa l’entrada. L’entrada a la instal·lació només està permesa 15 
minuts abans de l’inici del partit.  
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Departament d’Esports 

Ds Mas Cuní, 43 - 17300 Blanes ( Girona) - Tel. 972352322· Fax 972352909 

esports@blanes.cat  ·   www.blanes.cat/esports 

     REGISTRE D’ACTIVITAT - CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC 
 
ENTITAT: 

DATA i HORA : 

PARTIT / ACTIVITAT: 

 
*Aquest document haurà d’omplir-se a cada jornada de competició/partit/activitat/esdeveniment. 
Un cop complimentat cada responsable de protocol haurà de custodiar el document durant 30 
dies a partir de la data de l’esdeveniment. 
*El mateix dia de l’esdeveniment, un cop el públic hagi accedit a la instal·lació és lliurarà una 
còpia d’aquest document al Punt d’Informació i/o persona responsable de la instal·lació. 
 

ORDRE NOM 1R COGNOM 2N COGNOM TELÈFON 
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Departament d’Esports 

Ds Mas Cuní, 43 - 17300 Blanes ( Girona) - Tel. 972352322· Fax 972352909 

esports@blanes.cat  ·   www.blanes.cat/esports 

MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE MESURES QUE REGIRAN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FISICA DURANT LA COVID-19 
 
 
EN/NA..................................................................................., major d’edat amb núm. de 
DNI/NIE..................................................actuant en nom propi o com a tutor/a legal 
de......................................................................................, com a assistent a la instal·lació 
esportiva municipal de Blanes,  comparec i, d’acord amb la Resolució SLT/1429/2020 del 
18 de juny del Departament de Salut que regula la situació actual de represa, 
 
Dono compliment sota la meva responsabilitat al següent:  
 
 

⬜ Que no presento cap simptomatologia del Coronavirus SARS-CoV-2 (febre, tos, 

malestar general, fatiga, vòmits, diarrea.....) o de qualsevol altre tipus 
d’infeccions. 

⬜ Que no soc positiu de Covid-19 i tampoc he estat en contacte estret amb 

alguna persona o persones amb  simptomatologia probable o confirmada per la 
infecció de Covid-19 en els darrers 14 dies anteriors a la signatura d’aquest 
document. 

⬜Declaració d’haver llegit i acceptat els protocols proporcionats per l’entitat 

organitzadora de l’activitat sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19. M’atenc 
a la meva exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva municipal davant algun 
incompliment d’aquests. 

⬜Declaració responsable comprometent-me a lliurar a requeriment de 

l’administració local, tota aquella documentació necessària i justificació que es 
sol·liciti en els controls aleatoris que l’Ajuntament de Blanes i/o autoritats 
competents realitzin. 

⬜ Declaro conèixer les mesures de protecció, seguretat i higiene adoptades per 

les autoritats competents en matèria de Salut i d’Esports. 

⬜ Em comprometo a informar als responsables de l’organització de l’activitat en 

cas de presentar símptomes, donar positiu o de contacte estret confirmat de 
Covid-19 en el meu entorn familiar i de qualsevol altre índole. 

 
Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva única i exclusiva finalitat 
és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus Covid-
19. 
 
 
I, perquè consti, signo la present 
 
  
Blanes, ....….. de ….………..………de .................. 

 

Signatura:  

5



 

                                                                                                                                       Blanes, 02/09/2021 

 

FUNCIONS DELS RESPONSABLES DE TRAÇABILITAT DEL CLUB BÀSQUET BLANES: 

 

- Previ a l’activitat, disposar del control d’assistents al partit/activitat.  

- El dia del partit/activitat fer la rebuda dels acompanyants a l’exterior de la instal·lació 
(traçabilitat, presa de temperatura, desinfecció de mans i distància de seguretat) i fer 
l’acompanyament i seguiment fins a la grada corresponent. Entrada públic 15 minuts abans de 
l’inici del partit/activitat. Mentre es roman a grada es pot accedir als serveis públics i a la zona 
de bar.  

- Responsable del control de grada durant el partit/activitat.  

- Acompanyament, al finalitzar el partit/activitat, fins a l’exterior de la instal·lació, seguint en 
tot moment les mesures de prevenció i seguretat. 

- Servei de Bar. No es pot menjar ni beure a l’espai públic, ni interior ni exterior (inclou grades, 
espais comuns....). Només està permès a la zona acotada de bar, en cas que aquest romangui 
obert. 
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