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1. INTORDUCCIÓ 
 

En el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID-19 i dins del pla per a la 

transició cap a una nova normalitat el club C.B.U Lloret, ha elaborat el següent document que 

recull el plà d’actuació i protocols  que es duran a terme al llarg dels dies de competició, durant 

la Temporada 2020-2021. 

 

Aquest document concreta per l’esport del bàsquet totes les recomanacions recollides en el PLA 

D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU A CATALUNYA elaborat per la Secretaria 

General de l’esport i l’activitat física, les directrius del qual , ens han sigut transmeses en el  

PROTOCOL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS de l’ajuntament de Lloret 

de Mar i el PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 

EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA DEL BASQUETBOL, elaborat per la 

Federació Catalana de Basquetbol. 

 

El contingut i les disposicions establertes en aquest document   pot veure´s  també modificat 

d’acord amb les condicions epidemiològiques dels diferents territoris així com l’evolució de les 

mateixes condicions. 

 

2. ENTITAT ORGANITZADORA 

 

El Club Bàsquet Unificat Lloret, com entitat organitzadora, es compromet que totes les mesures 

de seguretat e higiene en les que el club sigui responsable , es duguin a terme. 
 

3. MESURES PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

 

Abans de especificar el plà d’actuació i protocols  que es duran a terme per part del Club, volem 

informar també aquelles mesures que l’Ajuntament ha informat mitjançant el PROTOCOL DE 

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, que es realitzaran. 

 

3.1. PRÈVIES A L’OBERTURA DELS PAVELLONS 

• Neteja general de l’edifici, desinfecció d’espais i elements esportius i 

manteniments rutinaris. Es disposa de protocol intern específic de neteja i 

desinfecció. 

• Instal·lació de panells i infografies informatives de les mesures d’higiene 

bàsiques i essencials establertes pel departament de salut. 
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• Disposició de gels hidroalcohòlics a l’accedir a les instal·lacions per la 

neteja de mans a l’entrada i sortida. 

 

• Substitució d’assecadors de mans per dispensadors de paper i instal·lació 

de papereres amb tapa i pedal. 

• Tenir a disposició desinfectants per a les rutines de neteja. 

• Establir espais de circulació en zones comunes per a minimitzar la 

proximitat de les persones. 

• Assenyalar les limitacions físiques per espais d’espera i aforaments a 

grada. 

 

3.2. DURANT L’ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

• Renovació de l’aire dels espais mantenint la màxima aportació d’aire 

exterior en els locals tancats, mitjançant ventilació natural. Es ventilaran 

els espais com a mínim 3 vegades al dia durant 10 minuts. 

 

• Neteja i desinfecció dels elements, superfícies o zones d’ús més comú que 

poden tenir més contacte amb les mans després del seu ús per part de 

cada grup estable, com poden ser: 

 

• Bancs habilitats pel canvi de calçat, cadires, porteries, poms de portes, 

aixetes, baranes i altres superfícies, punts de contacte freqüent i utensilis 

propis de la instal·lació. 

 

• Mantenir les portes obertes, allà o sigui possible, per tal d’evitar que moltes 

persones toquin les manetes o tiradors. 

 

• Prohibir qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part 

de la instal·lació esportiva. 

 

• Neteja i desinfecció continua dels lavabos i dotació de sabó i eixugamans 

per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. 
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3.3. DESPRÉS DE L’ACTIVITAT DIÀRIA 

 

• Es portarà a terme la neteja i desinfecció diària seguint les recomanacions 

establertes per establiments, locals i espais exteriors de concurrència 

humana. 

 

• Les tasques de neteja i desinfecció seran realitzades per l’empresa 

externa que presta el servei de neteja rutinari i que intensificarà la neteja i 

desinfecció en base a l’ocupació: 

 

o Neteja prèvia a les actuacions de desinfecció 

o S’intensificarà la neteja i desinfecció en aquelles zones d’ús més 

comú que poden tenir més contacte amb les mans. 

o La periodicitat de la neteja i desinfecció es determinarà en funció 

del trànsit i l’ocupació de la instal·lació. 

 

3.4. PAUTES D’ACTUACIÓ EN ZONES AMB PRESÈNCIA DE CASOS POSSIBLES, PROBABLES O 

CONFIRMATS DE COVID-19 

• En aquelles instal·lacions amb presència de casos possibles, probables o 

confirmats de COVID-19 intensificació encara més les actuacions de 

neteja i desinfecció d’acord amb les pautes indicades, especialment en les 

àrees on han estat aquestes persones. 

 

• A l’acabar la neteja , desinfecció dels elements i utensilis que han utilitzat 

per fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’ús individual. 
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4. PERSONA RESPONSABLE DEL CLUB PER L’APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT E 

HIGIENE 

 

Donat que les activitats del nostre club estan organitzades per equips, els quals estan predefinits 

a principi de temporada, i que en cada equip hi ha un primer entrenador i segon entrenador o 

ajudant, i que quan hi ha competicions en el nostre camp, tenim un delegat de camp per cada 

partit de cada equip, s’ha decidit el següent:  

4.1. PARTITS OFICIALS O AMISTOSOS AMB ALTRES CLUBS 

Durant els partits oficials o amistosos amb altres clubs en el nostre pavelló, els responsables de 

dur a terme totes les mesures de prevenció e higiene , així com seguir tots els protocols marcats 

per l’ajuntament de Lloret de Mar i per la Federació Catalana de Basquetbol, seran el primer i 

segon entrenador, staff voluntari del club i els delegats/es de camp, sempre coordinats i 

supervisats  pel RESPONSABLE DEL PROTOCOL. 

 

NOTA: SEMPRE HI HAURÀ, COM A MÍNIM, UN RESPONSABLE DEL CLUB CONTROLANT 

QUE S’APLIQUEN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT i QUE ES RESPECTA LA 

SENYALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 
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5. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ ESTABLERTS PEL CLUB 

5.1. NORMÉS D’ÚS DEL PAVELLÓ DEL MOLÍ I POMPEU FABRA EN PARTITS OFICIALS O 

AMISTOSOS PER PART DELS EQUIPS PARTICIPANTS 

ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ  

• Els jugadors/es han de venir amb la mascareta i la roba de pràctica esportiva posada, excepte 

el calçat el qual s’hauran de canviar a l’interior de la instal·lació.  

• El lloc de concentració per grups de convivència  (equips) serà a la zona exterior del Pavelló 

respectant la distància interpersonal de 1,5 metres.  

• No estarà permès l’ús dels vestuaris i dutxes.  

• Prèviament a la entrada a la instal·lació i la pràctica esportiva, l’entrenador/a prendrà la 

temperatura als jugadors/es, de l’equip local i el delegat de camp (o voluntaris del club) 

prendran la temperatura a l’equip contrari. No es deixarà accedir dins de les instal·lacions a 

qualsevol persona que presenti símptomes o que tingui una temperatura superior a 37,3 ºC. 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

• Els jugadors/es accediran per la porta principal esquerra, en cas del pavelló del Molí, i per la 

porta principal, en el cas del Pompeu Fabra.  

• Només podran accedir els membres del Club (entrenadors, fisio, psicòlegs, jugadors...). El 

pavelló romandrà tancat al públic.  

• Els conserges del pavelló obriran i tancaran portes. En cas d’arribar tard, el responsable de 

l’equip haurà de sortir a buscar al jugador/a per tal de poder accedir a pista. Caldrà puntualitat 

per part dels jugadors/es.  

• L’entrada a la instal·lació es farà de forma gradual per tal de no coincidir amb altres grups de 

convivència.  

• S’haurà de realitzar neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a 

disposició. 

• Caldrà que s’eviti el contacte amb zones de contacte comú: baranes, parets... 

• El primer equip en accedir a les instal·lacions serà l’equip LOCAL i posteriorment 

accedirà l’equip VISITANT.  

• L’hora d’entrada a la instal·lació serà de 45 minuts abans del partit, en cas que la pista 

de joc estigui buida o un cop alliberada la pista de joc pels equips del partit anterior i 

amb desinfecció del material utilitzat. 

• Si fos necessari, el club disposa d’una pista exterior per poder portar a terme 

l’escalfament dels equips que participaran en el partit oficial. 
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ACCÉS A L’ESPAI ESPORTIU 

 

• PAVELLÓ DEL MOLÍ: S’accedirà a la pista de joc pel passadís exterior esquerra.  

• POMPEU FABRA: S’accedirà a la pista de joc per la porta principal annexa a consergeria.  

 

ABANS DELS PARTITS 

• Al passadís (Pavelló del Molí) o hall (Pompeu Fabra) s’habilitaran bancs perquè els 

jugadors/es i entrenadors/es es canviïn el calçat esportiu. Obligat compliment.  

• Les bosses i motxilles es quedaran darrere de la baqueta de l’equip corresponent amb una 

distància de seguretat mínima de 1,5 m. 

• Cada participant haurà de portar la seva ampolla per veure aigua. Està prohibit beure o 

intercanviar ampolles, mascaretes o qualsevol prenda de roba entre els membres d’un 

mateix equip. 

 

DURANT ELS PARTITS 

• Els jugadors/es no hauran de portar la mascareta durant l’activitat en el camp de joc, però en 

la banqueta si no respecten els 2 metres de separació, sí que l’hauran de portar. En el cas dels 

entrenadors/es amb el mateix criteri, amb prioritat de portar la mascareta en tot moment. 

• S’hauran de desinfectar les mans de forma periòdica durant la pràctica amb gel hidroalcohòlic, 

que tindran els dos equips en els dispensadors de gel que es trobarà entre la seva banqueta 

i la taula oficial. 

 

ACCÉS ALS SERVEIS (WC) 

• Només podrà accedir al lavabo 1 persona i sempre ho farà amb la mascareta posada. 

• El lavabo assignat és el lavabo d’àrbitre A (Pavelló del Molí) i lavabo vestuari verd i/o vermell 

(Pompeu Fabra).  

 

DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

• Els entrenadors/es, delegat de camp i/o voluntaris del club s’encarregaran de netejar i 

desinfectar el material per a poder-lo fer ús en els següents partits. 

 

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

• La sortida es farà conjuntament tot l’equip i de forma esglaonada per no coincidir amb altres 

grups. Primer sortirà l’equip VISITANT i a continuació abandonarà les instal·lacions 

l’equip LOCAL. 

• Hi haurà habilitats bancs a la sortida de cada pista per tal que els jugadors/es es puguin 

canviar el calçat esportiu.  

• PAVELLÓ DEL MOLÍ: Passadís interior esquerre, direcció a porta d’emergència A 

• POMPEU FABRA:  zona paret finestres, direcció a porta d’emergència. 
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5.2. NORMÉS D’ÚS DEL PAVELLÓ DEL MOLÍ I POMPEU FABRA EN PARTITS OFICIALS O 

AMISTOSOS PER PART DEL PÚBLIC 

 

ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ  

• El públic ha de tenir la mascareta correctament posada en tot moment.  

• Per evitar la concentració de gent amb els equips participants, s’obrirà l’accés al públic 20 

minuts abans de començar el partit i es tancarà a 5 minuts abans de l’inici del partit. 

• Prèviament a la entrada a la instal·lació, els voluntaris responsables del club, prendran la 

temperatura als aficionats dels equips (prioritzant els familiars dels jugadores/es dels dos 

equips en quant a aforament disponible). No es deixarà accedir dins de les instal·lacions a 

qualsevol persona que presenti símptomes o que tingui una temperatura superior a 37,3 ºC. 

• Abans d’accedir, el club disposarà del REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

que ens facilita la Federació Catalana de Basquetbol en el seu Annex 5, on es prendran les dades de tots 

els assistents per garantir una traçabilitat adequada. 

NOTA: EN CAS DE DOS PARTITS SIMULTANIS EN LES PISTES TRANSVERSALS, PRIMER 

ACCEDIRÀN ELS ACOMPANYANS DELS EQUIPS QUE JUGUEN A LA PISTA A1 (entre 20 i 10 

minuts abans del partit) i POSTERIORMENT ELS ACOMPANYANTS DELS EQUIPS QUE JUGUEN A 

LA PISTA A2 (entre 10 minuts abans del partit i el començament del partit). 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

• Els acompanyants accediran per la porta principal esquerra, en cas del pavelló del Molí, i per 

la porta principal, en el cas del Pompeu Fabra.  

• Els conserges del pavelló obriran i tancaran portes.  

• S’haurà de realitzar neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a 

disposició en l’entrada del pavelló. 

• Caldrà que s’eviti el contacte amb zones de contacte comú: baranes, parets... 

• S’haurà de seguir la senyalització interna del pavelló per tal de desplaçar-se. 

 

ACCÉS A LA GRADERIA 

 

• PAVELLÓ DEL MOLÍ: S’accedirà a la graderia per l’escala esquerre.  

• POMPEU FABRA: S’accedirà a la graderia per l’escala esquerre a consergeria.  

 

 

DURANT ELS PARTITS 

• Els acompanyants o aficionats hauran de portar la mascareta degudament posada en tot 

moment.  

• Disposaran d’un dispensador de gel en cas que hagin d’anar al WC. 
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• Hauran d’asseure’s en els seients degudament senyalitzats per tal de garantir les mesures de 

prevenció necessàries. 

• No podran sortir en cap moment. Si surten, NO podran tornar a entrar a la mateixa activitat. 

NOTA: Encara que siguin familiars o convisquin sota el mateix sostre, hauran de respectar les mesures 

de seguretat. 

 

 

ACCÉS ALS SERVEIS (WC) 

• Només podrà accedir al lavabo 1 persona i sempre ho farà amb la mascareta posada. 

• El lavabo assignat és el lavabo que es troba al costat de l’ascensor, en el mateix costat que 

l’escala que utilitzen per accedir a les graderies. 

• No es poden formar cues, sempre i quant hi hagi alguna persona dins del lavabo, la resta 

esperarà en el seu lloc. 

 

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

• La sortida es farà esglaonadament i sense aglomeracions. 

• Hi haurà habilitat un dispensador de gel hidroalcohòlic en la porta de sortida. 

• PAVELLÓ DEL MOLÍ: Porta d’emergència superior esquerre que es troba en la mateixa 

graderia. 

• POMPEU FABRA: Per la porta principal. 

NOTA: EN CAS DE DOS PARTITS SIMULTANIS (pistes transversals A1 i A2) els acompanyants del 

partit que hagi començat abans sortiran primer, mentre que els altres esperaran al seu lloc. Un cop 

hagin sortit, començaran a desallotjar els altres.  

NOTA 2: Si els dos partits acaben a la mateixa hora, primer desallotjaran el pavelló els 

acompanyants de la pista A1 i a continuació els acompanyants de la pista A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


