


  

● L’aforament L’aforament totaltotal de la instal·lació és de  de la instal·lació és de 4040 persones persones..
● En els par ts que es juguin en En els par ts que es juguin en pista central pista central es permetrà es permetrà 

l’accés com a l’accés com a màxim màxim 2020 acompanyants acompanyants  per equipper equip..
● En els par ts que es juguin en En els par ts que es juguin en pista lateralpista lateral l’aforament  l’aforament 

estarà limitat a un estarà limitat a un màxim de màxim de 1010 acompanyants acompanyants  per equipper equip..
● Les aficions del 2 equips estaran separades pels 2 sectors Les aficions del 2 equips estaran separades pels 2 sectors 

de grades.de grades.
● L’accés a la instal·lació per part del L’accés a la instal·lació per part del acompanyants acompanyants es es 

realitzarà per la porta d’emergència propera a la porta realitzarà per la porta d’emergència propera a la porta 
principal de la instal·lació. El públic podrà accedir 15’ principal de la instal·lació. El públic podrà accedir 15’ 
abans de l’inici del par t.abans de l’inici del par t.

● Només el Només el cos tècnic cos tècnic i els i els jugadors /esjugadors /es podran accedir per  podran accedir per 
la porta principal.la porta principal.



  

El El públic públic haurà d’atendre a les següents consideracions:haurà d’atendre a les següents consideracions:
● En tot moment s’haurà de portar la mascareta posada.En tot moment s’haurà de portar la mascareta posada.
● Si es surt de la instal·lació Si es surt de la instal·lació NO es podrà NO es podrà tornar a entrar tornar a entrar 

a la instal·lació.a la instal·lació.
● Al descans tothom haurà de romandre al seu seient. Al descans tothom haurà de romandre al seu seient. 

Únicament es podran aixecar per fer ús dels serveis.Únicament es podran aixecar per fer ús dels serveis.
● Els seients Els seients estaran marcatsestaran marcats i no es podran asseure  i no es podran asseure 

sota cap excepciósota cap excepció, 2 persones juntes tot i formar part , 2 persones juntes tot i formar part 
de la mateixa unitat familiar.de la mateixa unitat familiar.

● Es podran fer ús dels serveis sanitaris de públic.Es podran fer ús dels serveis sanitaris de públic.
● No es permet menjar ni No es permet menjar ni bbeure.eure.



  

El registre de El registre de públic públic es realitzarà de la següent maneraes realitzarà de la següent manera::
● Caldrà omplir un formulari d’accés que es facilitarà als Caldrà omplir un formulari d’accés que es facilitarà als 

clubs a principis de setmanaclubs a principis de setmana
● La La data límitdata límit per inscriure als assistents serà el  per inscriure als assistents serà el 

divendres a les 15 hores divendres a les 15 hores anterior al dia de par tanterior al dia de par t..
● Per accedir a la instal·lació serà Per accedir a la instal·lació serà obligatoriobligatori portar el DNI  portar el DNI 

per iden ficar-seper iden ficar-se..
● L’accés a la instal·lació estarà controlada pels L’accés a la instal·lació estarà controlada pels delegats delegats 

de camps de camps i supervisada pels i supervisada pels consergesconserges..



  

Aforament a la Bòbila (distribució de seients):Aforament a la Bòbila (distribució de seients):
● El públic haurà d’asseure’s en els El públic haurà d’asseure’s en els punts indicatspunts indicats  

respectant la respectant la distància seguretatdistància seguretat establerta per 2  establerta per 2 
espais per davant i per darrera.espais per davant i per darrera.

● L’aforament L’aforament no contemplano contempla asseure’s mantenint les  asseure’s mantenint les 
unitats familiars, s’ha de respectar en unitats familiars, s’ha de respectar en tot momenttot moment  
l’espai assignat.l’espai assignat.




