
 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

 

Havent revisat la nova resolució publicada el 15/10/21, tenim canvis importants per comunicar-
vos en l’ús de les instal·lacions esportives de Canet de Mar. 

 En instal·lacions tancades, mantindrem les portes i obertures per tenir la ventilació 
adequada. 
 

 Accés del públic, tan per entrenaments com per partits; 
o Es permet al 100% en instal·lacions esportives descobertes,  
o i al 80% en totes les instal·lacions cobertes. 

 Pavelló: 
 Sobre vestidors: 192 espectadors 
 Darrera banquetes: 224 espectadors 

 Pista hoquei: 
 120 espectadors 

 
 En tots els casos caldrà aplicar les mesures per evitar aglomeracions. Aquestes 

mesures hauran d’implementar-se des de les pròpies entitats, com a responsables 
dels actes organitzats, tant en els entrenaments com en els partits. Si entra públic 
s’haurà de controlar l’aforament i que es porti la mascareta ben posada. 
 

 Vestidors. Obertura dels vestidors però sense servei de dutxes, es tindran les 
obertures de ventilació obertes. 

o Vestidors pavelló: 6 usuaris/usuàries per vestidor 
o Vestidors nous: 12 usuaris/usuàries per vestidor 
o Pista hoquei: 8 usuaris/usuàries per vestidor 
o Gimnàs IES: 12 usuaris/usuàries per vestidor 
o Camp Futbol: 

 Vestidors 1 i 2: 12 usuaris/usuàries per vestidor 
 Vestidors 3,4,5 i 6: 10 usuaris/usuàries per vestidor 

 
 La mascareta neta s’ha de portar ben posada i en tot moment en totes les 

instal·lacions. Només queden exempts les persones practicants de l’activitat 
esportiva durant els entrenament i/o competicions. 
 

 Durant tot aquest període, hem implementat circulacions extraordinàries i altres 
mesures a totes les instal·lacions, que ara ja no seran obligatòries. 

 
 No cal realitzar registres d’entrada 
 
 Malgrat això, si alguna entitat creu que hem de mantenir alguna de les mesures més 

restrictives per millorar la gestió de la instal·lació que utilitza, estem oberts als 
vostres suggeriments. Envieu-nos un correu. 



 
 

 

 Finalment, recomanem mantenir el seny en les activitats i en la manera com les organitzem. 

 

Atentament, 

 

Jordi Tomàs i Guarch 

Tècnic d’Esports  

Ajuntament Canet de Mar 


