
 

MESURES PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CENTRE 

CATÒLIC PER A LA COMPETICIÓ 

Donat els canvis en les restriccions vigents i pel nou decret del 15 d'Octubre 2021 al respecte, 

l'accés a les instal·lacions respectant els límits del 80% de l'aforament es veuen modificades com 

detallem a continuació: 

La presència de persones no practicants comporta un esforç per part del club com a organitzador  i 

les instal·lacions per tal de garantir la seguretat. 
  

L'aforament en les instal·lacions és de: 

 * Pista del Centre Catòlic L'H  (Rambla Just Oliveras) 

   - Jugadors / Tècnics  - fins a 15 persones (Pista). Cada equip. 

   - Organització (Equip local) Responsables Covid / Directius / Delegat Camp. - fins 

      5  persones. 

   - Públic / acompanyants - Fins a 36 persones, 3 acompanyants  per cada jugador. 
 

 * Pista Poliesportiu Municipal del Centre (Marcel·lí Maneja). 
   - Jugadors / Tècnics  - fins a 15 persones (Pista). Cada equip. 

   - Organització (Equip local) Responsables Covid / Directius / Delegat Camp. - fins 

      5  persones. 

   - Públic / acompanyants - Fins a 45 persones. 
 

Els dos equips (l'equip visitant haurà de posar-se en contacte amb el club) ens han de fer arribar :  

 - Llista d'acompanyants amb les dades sol·licitades per seguir la traçabilitat, i signant la 

    declaració de responsabilitat.  

Tothom que assisteixi  al partit haurà de seguir el protocol que s'explica a continuació, d'acord amb 

la normativa vigent expedida per la FCBQ i l'Ajuntament de L'Hospitalet. 
 

Vestidors: 
 

NO ESTARAN DISPONIBLES  exceptuant la sol·licitud expressa de l'equip arbitral, I sense utilitzar les 

dutxes en la pista del Centre Catòlic Rambla. En el poliesportiu Municipal del Centre (Marcel·lí 

Maneja) si es poden utilitzar. 
 

Accés: 
L'accés dels jugadors, es farà 30 min. abans del partit, i tots al mateix temps. 

L'accés del públic, es farà 15 min. abans del partit i tothom al mateix temps, els aforaments en cada 

instal·lació estan en l'apartat anterior.  

El públic / acompanyants si hi ha un partit anterior al seu, hauran d'esperar a entrar a que el partit 

anterior s'acabi i surti el públic. 

La sortida de la instal·lació, es farà immediatament s'acabi el partit per la mateixa porta per on s'ha 

entrat cada equip. 



 

Registre: 
Els acompanyants de l'equip visitant, per accedir hauran d'omplir el formulari corresponent que 

hauran rebut per correu en el seu club. 

 

Una vegada en l'interior hauran de seguir les indicacions en quant  a per on es circula, on han de 

seure amb la distància de seguretat,  i  no podran abandonar la instal·lació si han de  tornar a 

entrar. 

 


