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Introducció 

Malgrat la progressiva eliminació de mesures de prevenció davant de la Covid-19, hem de 
continuar tenint present que en aquesta nova etapa la conducta de totes les persones que 
componen el Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues (CCTE) no podrà ser igual 
a les pautes de conductes anteriors a la pandèmia; tothom ha de contribuir a controlar el 
màxim possible els casos de contagi, tot afavorint una progressiva posada en marxa dels 
entrenaments i de l’activitat en general amb les mesures de seguretat més idònies disponibles 
i seguint com a mínim les pautes generals per a tota la població que estiguin vigents en cada 
moment. 

Objectiu concret del protocol 

L’objectiu concret del protocol és establir mesures que permetin la tornada als entrenaments 
i a la vida en el centre minimitzant al màxim les possibilitats d’infecció per COVID-19 a 
l’esportista, al personal entrenador i a tot el personal professional que forma part del CCTE, 
prenent en consideració tots els factors de risc involucrats basant-se en el coneixement 
existent. 

Aquest és un document viu i la seva aplicació es modelarà en funció de l'evolució de la crisi 
sanitària i el seu impacte en l'àmbit social. 

Mesures preventives 

1.1 Esportistes i personal entrenador al centre  

Amb caràcter general, és recomanable que l’esportista no comparteixin el material. Qualsevol 
equip o material utilitzat per a exercicis tàctics, d’entrenaments específics o de manteniment 
mecànic i de material o equipament de seguretat, haurà de ser desinfectat després de cada 
ús. 

Es consideraran els i les esportistes del mateix grup d’entrenament com a persones que 
mantenen relació i contacte habitual. 

Abans d’incorporar-se, cada persona entrenadora i cada esportista ha de conèixer 
perfectament totes les pautes que regiran la vida al centre, que també es faran arribar a les 
diferents federacions. 

L’esportista i el personal entrenador hauran de venir amb la seva mascareta, i qualsevol altre 
material que sigui obligatori. 

L’esportista d’un esport aquàtic evitarà caminar descalç en tot moment. Fins i tot a les piscines 
caldrà caminar amb xancletes fins a la vorera, tot just abans d'entrar a l'aigua. 

En espais comuns, quan l’esportista no estigui entrenant, ha de portar mascareta en tot 
moment, i guants opcionalment. El que és important és practicar una bona higiene de les 
mans, i mantenir la distància interpersonal de seguretat de 2m. Quan l’esportista estigui 
entrenant, el personal entrenador ha de portar la mascareta posada. 

1.2 Temes mèdics 

L’esportista becat (intern, mixta, entrenament) a l’igual que el personal entrenador, abans de 
la seva arribada, se’l sol·licitarà la realització d’un qüestionari de simptomatologia de la 
COVID-19, que s’haurà de contestar obligatòriament. El qüestionari, primera part de la revisió 
mèdica, s’enviarà per correu electrònic i s’haurà de respondre dins de les 24h d’haver-lo rebut, 
i serà condició sine qua non per a l’acceptació d’entrada al CCTE. De resultes d’aquest 
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qüestionari, els Serveis Mèdics del CCTE podran prendre decisions, sobre la conveniència o 
no de deixar entrar al recinte del CCTE. 

Els Serveis Mèdics del CCTE realitzaran durant els primers dies de l’entrenament, un examen 
mèdic esportiu als nous esportistes i a aquells que hagin presentat la COVID o hagin estat en 
contacte estret, centrat en la identificació de signes, símptomes, efectes o seqüeles, durant el 
que portem de 2020. L’informe de l’examen mèdic esportiu i el control d’incidències i 
seguiment de l’esportista, serà registrat al seu historial (Gestor Clínic).  Aquest examen podrà 
repetir-se en posterioritat.  

Tanmateix, es realitzarà tests ràpids massius de tots els i les esportistes i personal treballador 
que estigui en contacte estret amb els mateixos (personal entrenador, personal de preparació 
física, personal tutor i personal treballador del centre mèdic) amb l'objectiu de detectar els 
casos positius de COVID asimptomàtics. En cas de que el resultat sigui dubtós es faria PCR 
per completar l’estudi. 

Davant de qualsevol símptoma o en cas de sospita d’estar infectat o haver estat en contacte 
amb persones infectades o sota sospita d’estar-ho i l’esportista es trobi a casa no haurà de 
venir al Centre i cal trucar immediatament als serveis mèdics per tal d’informar-los i seguir les 
seves indicacions. En cas de simptomatologia compatible amb la covid-19 mentre està a la 
residència l’esportista haurà de consultar de manera immediata als serveis mèdics. En 
qualsevol dels escenaris plantejats podrà ser sol·licitada per part dels serveis mèdics la 
realització del test PCR o derivació al seu centre sanitari de referència i, en cas de positiu 
s’obrirà una investigació de possibles contactes de la persona contagiada. L’administració 
d’aquest test, per a l’esportista becat en el cas dels interns i mixtes, podrà ser realitzada a 
l’hospital que es determini, tal com fa referència el document de consentiment del CCTE, 
signat per esportistes i personal entrenador. En el cas de l’esportista amb beca d’entrenament, 
serà derivat al seu metge de capçalera. 

Davant de qualsevol cas sospitós es derivarà el pacient al seu centre d'atenció primària per 
tal de fer la valoració pertinent i s'aïllarà tots els contactes estrets del pacient fins obtenir el 
resultat de la PCR. 

Davant de qualsevol cas confirmat, s'aïllarà al pacient i es confinarà a tots els contactes 
estrets, sota la supervisió de la Unitat de Vigilància Epidemiològica, que hauran de ser derivats 
al seu centre d'atenció primària per a fer l'estudi pertinent. L'aïllament es realitzarà al seu 
domicili sempre que sigui possible. Només en cas de que el pacient sigui de fora de Catalunya 
o que no sigui possible l'aïllament en el seu domicili es confinarà en les habitacions de la 
residència destinades a aquest efecte. 

En cas de presentar un cas sospitós amb PCR negativa o un cas confirmat per PCR es 
realitzarà el confinament durant 10-14. 

Tot esportista tindrà una persona tutora o responsable que s'encarregarà, prèvia a la valoració 
mèdica, de contactar amb tots els contactes estrets del cas sospitós o confirmat en les 
darreres 48 hores per evitar el contacte amb la resta d’esportistes i per realitzar de manera 
ràpida i eficaç l'aïllament dels mateixos i la derivació dels implicats als seus centres sanitaris 
de referència. 

Els resultats d’aquestes proves seran controlats sempre i en tots els casos pels serveis mèdics 
del CCTE. 

Els serveis mèdics actuaran segons el “Procediment d’actuació́ enfront de casos d’infecció́ pel 
nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment”. 
Actualitzat: 29.06.2020. Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut 
Pública, aprovat per acord de la Comissió́ de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.  Aquest 
procediment està basat en el document d’ “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la 
fase de transición de la pandemia de covid-19 indicadores de seguimiento. Ministerio de 
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Sanidad, ISCIII, consensuat en el marc de la Red de vigilancia epidemiológica estatal.”, o 
versions posteriors i actualitzades dels mateixos. 

Els serveis mèdics romandran oberts de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, per la realització 
tant de les revisions inicials, com per atendre urgències i visites no urgents,  

El Servei de Fisioteràpia només atendrà els casos que siguin prescrits pel servei de Medicina, 
per atendre la rehabilitació d'una lesió, i la sobrecàrrega. 

Amb aplicació de mesures estrictes de prevenció del contagi, podran realitzar-se proves 
aeròbiques en laboratori. Tindran prioritat les proves d’esforç corresponents a les revisions 
mèdiques d’inici de temporada. Després de cada prova s’haurà de realitzar una neteja i 
desinfecció de l’espai en el que s’hagi realitzat la prova.  

1.3 Temes d’organització interna dels serveis de la residència 

Només podran fer ús dels serveis de la Residència l’esportista becat del CCTE (intern, mixta 
i d’entrenament) i el personal entrenador autoritzat per la seva federació catalana. 

S’haurà de portar la mascareta en tot moment, menys quan s’estigui assegut menjant, i fer un 
rentat de mans amb líquid hidro-alcohòlic, sempre que s’accedeixi a qualsevol espai de la 
residència. 

En cap cas es podrà accedir a la Residència si s'ha estat en contacte amb una persona afecta 
per Covid-19, o si la persona té cap símptoma, encara que sigui lleu, fins que no passin el 
temps establert de quarantena i els serveis mèdics hagin donat el seu vistiplau. 

1.3.1. Menjador 

Per evitar aglomeració de persones no es podrà esperar a la recepció de la Residència per 
poder entrar al menjador, s’haurà de fer a l’exterior de la Residència o a la zona del jardí. 

L’esportista es dirigirà a la taula i s’asseurà en un dels punts autoritzats, assegurant el 
manteniment de la deguda distància física entre cadires. 

En els serveis d’esmorzar l’esportista demanarà al personal de cuina i de tutoria el què 
necessita i aquest li subministrarà. 

El servei del dinar s’organitzarà en tres torns de 60 persones com màxim cada torn; el primer 
a les 13:50 hores, el segon a les 14:30 hores i el tercer a les 15:10 hores 

Els serveis de dinars i sopars, tindran 3 estacions. Per a cada estació hi haurà personal de 
cuina que servirà a l’esportista en el següent ordre:  

- Safata + coberts + plat i got + pa 
- Amanides + postres + oli i sal 
- Primers plats + segons plats 

S’eliminen setrills, i s’utilitzen mono dosis (sal, pebre i oli), l’ús de micro-ones, torradores i 
altres estris d’ús comú s’hauran de demanar al personal de cuina i de tutoria. 

El menjador es tancarà a les 15:15 al migdia i a les 21:45 al vespre i es procedirà a la neteja 
i desinfecció del local després que cada torn hagi sortit del menjador. 

1.3.2. Espais comuns de la residència 

Les circulacions per dins del recinte, a part de l’obligatorietat de portar la mascareta posada, 
s’han de fer mantenint la distància de seguretat de 2 metres. S’ha de restringir les circulacions 
al mínim possible i quan ens trobem amb algú hem de recordar mantenir la distància i no 
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aturar-nos. El mateix s’aplica al banys, lavabos i dutxes utilitzant només els espais que estiguin 
habilitats. Si hi ha algú, esperar a distància prudent i netejar amb aigua totes les superfícies. 

Es precintaran totes les fonts d’aigua i les persones faran servir ampolles d’ús individual. 

L’hidrogel estarà disponible en tot moment a la Residència, al menjador i a les zones comunes 
en quantitats suficients. En cas de que falti en qualsevol lloc, cal avisar a la recepció de la 
Residència. 

Igualment se n'haurà d'evitar el malbaratament. S’aconsella el rentat de mans com a l’eina 
més efectiva per a mantenir una higiene adequada. 

1.3.3. Habitacions 

L’allotjament serà en habitacions dobles. S’extremaran les mesures de neteja durant l’ús de 
les habitacions, per això és imprescindible tenir-les ordenades amb tot recollit a l’interior dels 
armaris i sense cap objecte a sota dels llits ni tirats per terra. 

És responsabilitat dels i de les esportistes ventilar la seva habitació un mínim de dues vegades 
al dia. 

És recomanable que l’esportista romangui a la seva habitació, tot i que també podrà estar a 
les zones comunes de l’interior i de l’exterior de l’edifici. Es recomana fer ús de les zones 
d’aire lliure el màxim temps possible per les interaccions socials.  

La Residència reservarà tres habitacions lliures, equipades per poder viure temporalment i 
amb ventilació, i poder aïllar contagis sobrevinguts o persones que hagin de passar 
quarantena, que no puguin ser traslladades al seu domicili. 

S'evitarà caminar descalç en tot moment. 

1.3.4. Ascensor 

L’ús de l'ascensor s’haurà de fer de forma individual, i si és estrictament necessari, tot i que 
es recomana l’ús de les escales, prenent les mesures de seguretat oportunes en quant a 
distanciament, en cas de coincidir-hi. 

1.3.5. Espais comuns per a trobades 

Seran espais concebuts per fer trobades en grups, limitats sempre a l’aforament indicat. 

És molt recomanable que, per a les interaccions socials en moments sense entrenament, 
l’esportista faci ús dels espais a l'aire lliure el màxim de vegades i temps possible i sempre 
amb la mascareta. 

Hi haurà sales comunes disponibles per estudiar i fer classes de reforç amb un aforament 
limitat. En aquestes sales, cada persona usuària ha de seguir les pautes de cura i prevenció. 

Tot el material tocat s’ha de desinfectar abans i després de cada ús. Ho ha de fer l’esportista, 
sens perjudici que el personal de neteja ho complementin o ho facin de manera periòdica. 
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1.3.6. Aforaments 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Condicions i mesures d’higiene i prevenció per l’ús de les instal·lacions 
esportives  

L’esportista i el personal entrenador podrà fer ús de les Instal·lacions esportives del CCTE per 
a entrenaments i competicions; i el seu volum ha d’estar dins dels màxims aforaments fixats.  

Abans d’incorporar-se, cada entrenador i cada esportista ha de conèixer perfectament i 
acceptar expressament totes les pautes que regiran la vida al centre. 

Tota persona que accedeixi a les instal·lacions s’assegurarà de portar mascareta i de fer una 
correcta neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic. També es desinfectarà el 
calçat abans d’accedir a l’edifici d’esportiu. 

1.4.1. Altres pautes generals 

o S’espera que totes les persones que accedeixin al CCTE compleixin estrictament totes 
aquestes normes. El seu incompliment pot donar peu a una expulsió temporal a criteri 
de l’equip directiu del CCTE Blume.  

o S’espera per part de tothom que mantingui unes pautes estrictes de neteja personal, 
conducta i cura per evitar contagis en totes les situacions al centre i preventives abans 
de l’entrada. Les pautes són les recomanades per la població general per Sanitat, com 
portar mascareta, mantenir distància de seguretat en tot moment, etcètera. 

o Tothom ha de fer una vigilància activa dels seus símptomes i portar a terme registre de 
la temperatura corporal dues vegades al dia, matí i nit. Davant de qualsevol símptoma 
o en cas de sospita d’estar infectat o haver estat en contacte amb persones infectades 
o sota sospita d’estar-ho, no s’ha de venir al CCTE i cal trucar immediatament als serveis 
mèdics del CCTE per tal d’informar-los, seguir les seves indicacions i consultar amb el 
seu metge de família si fos necessari.  

o Tothom ha de portar mascareta en tot moment, tret de la realització dels entrenaments 
en pista. En els entrenaments a la sala de musculació és recomanable la utilització de 
guants posteriorment a la desinfecció de les mateixes amb gel hidroalcohòlic. 
Posteriorment abans de sortir de la sala de musculació, l’esportista es retirarà els guants 
i es netejarà de nou amb gel hidroalcohòlic. 

o L’esportista, el personal entrenador, així com qualsevol altra persona, han de poder 
romandre en tot moment sense veure’s exposats a contactes pròxims, 2 metres mínim 
en situació de parat serà l’estàndard del CCTE. A la part d’entrenament s’especifiquen 
distàncies per l’activitat d’entrenament. 

o Les circulacions per dins del recinte del CCTE incloent-hi passadissos s’han de fer 
mantenint la distància de seguretat de 2 metres. S’ha de restringir les circulacions al 

Espais Esportistes 
Persones 
responsables 

Sala d’estudis 1 8 2 

Sales d’estudis 2 a 5 5 1 

Sales de TV 10 2 

Menjador petit 15 2 

Futbolí / Tennis Taula 4  
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mínim possible i quan ens trobem amb algú hem de recordar mantenir la distància i no 
aturar-nos. El mateix s’aplica al banys i lavabos. Si hi ha algú, esperar a distància 
prudent. Evitar el seu ús tant com sigui possible. No està permès utilitzar espais que no 
siguin autoritzats i adjudicats prèviament; ni perllongar l’horari previst d’us de la 
instal·lació. En cas de que s’utilitzi un lavabo hauria de ser desinfectat pel personal de 
neteja abans de ser utilitzat per una altra persona. 

o El material i productes d’evitació de contagis i desinfecció estarà disponible en tot 
moment a totes les instal·lacions del CCTE en quantitats suficients. En cas de que falti 
en qualsevol lloc, cal a visar als responsables del CCTE. Igualment se n'haurà d'evitar 
el malbaratament. 

o Les comunicacions entre el personal del CCTE i el personal entrenador i esportistes 
(reserva de sales, necessitats, etcètera) es faran preferentment de manera electrònica 
o per telefonia, fent ús preferentment del correu electrònic de referència o pel telèfon 
general del CCTE. 

o Esportistes i personal entrenador han de portar de casa l’aigua o les begudes 
necessàries per la hidratació. També hauran de portar la seva tovallola personal e 
intransferible. En cas d’entrenament de força al gimnàs hauran de portar dues tovalloles, 
una gran per cobrir les estores i les màquines i una petita per l’ús personal. 

o Es precintaran totes les fons d’aigua i les persones faran servir ampolles d’ús individual. 

1.4.2. Instal·lacions esportives i entrenaments 

o Els entrenaments es realitzaran en horaris prefixats que el personal entrenador haurà 
negociat amb el CCTE.  

o Independentment de les pautes específiques per a cada situació, la separació entre 
esportistes com a regla general ha de ser fins i tot major en entrenament que en 
situacions socials, ja que la suor i el moviment poden fer arribar gotes més enllà del que 
estableixen les pautes generals de l’epidèmia. (S’estableixen 5 metres com a mínim i 
augmentar-la sempre que es pugui) en qualsevol tipus d’entrenament, fins que no 
s’anul·lin les pautes de separació del tot.  

o Als entrenaments, els esportistes evitaran caminar o córrer a la part de darrere dels 
altres esportistes ja que la distancia social de 1,5m és per quan estem quiets. El mínim 
admissible de separació en aquests casos ha de ser d’uns 10 m. 

o S’establiran els aforaments màxims (veure aforaments específics per a cada instal·lació 
al final del document) per a cada sala del centre tenint com a dada de referència que 
sigui semblant al 50% de la capacitat en ple funcionament. Aquests volums màxims 
d’esportistes a cada instal·lació estaran definits i exposats en lloc visible. El personal 
entrenador haurà de programar els entrenaments de manera que totes les normes de 
distàncies, aforament i evitació de contacte es compleixin de manera rigorosa. 

o Tot el material tocat als entrenaments també s’ha de desinfectar després de cada ús. 
Ho han de fer els mateixos usuaris esportistes, sense perjudici que el personal del CCTE 
o neteja ho complementin o ho facin de manera reglada. 

o Evitar l’ús de material en el possible, i insistim en la importància de desinfectar sempre 
el material que es faci servir. Cadascú ho ha de fer abans d'abandonar l'aparell. Hi haurà 
suficient dotació d’elements de desinfecció a totes les sales habilitades i a tots els 
aparells. A més, els serveis de neteja aniran fent actuacions amb molta periodicitat. 

o Les sales de musculació es podran fer servir en horaris predeterminats, i és una zona 
en la qual tothom ha de contemplar les normes de separació i desinfecció, ja que seran 
utilitzades rotatòriament per diferents grups d’usuaris. 
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o A aquestes sales cada usuari ha de seguir pautes de cura, salvaguarda i ús de la 
instal·lació. Els esportistes portaran obligatòriament un tovallola petita i un gran 
personals, les quals han d'emportar-se ben guardades en acabar la sessió 
d’entrenament . En cas de fer servir estoretes o utilitzar les màquines de musculació cal 
posar-hi la tovallola a sobre. No es podrà entrenar a aquestes sales sense portar les 
dues tovalloles. 

o S'evitarà caminar descalç en tot moment. Fins i tot a les piscines caldrà caminar amb 
xancletes fins la vora de la piscina, tot just abans d'entrar a l'aigua. 

1.4.3. Aforaments 

 
 
 
 
 
  
 
 
En relació a l’aforament del gimnàs especificar per zones: 
 - Zona de peses: 8 esportistes 
 - Zona de màquines: 8 esportistes 
 - Zona cardiovascular: 5 esportistes 
 - Zona lliure: 10 esportistes sense superar l’aforament total de la sala de 25  

esportistes. 

Zona Esportistes Tècnics 

Pavelló 40 4 

Piscina 25 3 

Gimnàs 25 3 


