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PROTOCOLS UTILITZACIÓ PAVELLÓ ESPORTIU – SARS-CoV-2
PRE-TEMPORADA I TEMPORADA 2020/2021 

1. Introducció:

Aquest document planteja la proposta del Femení Maresme Bàsquet Club sobre el Pla 
d’acció de tornada a l’activitat física del bàsquet al pavelló Municipal de sant Andreu de 
Llavaneres, durant els entrenaments de pre-temporada, temporada i partits de competició, 
basant-nos en el document de la Generalitat del Pla D’acció pel Desconfinament Esportiu de 
Catalunya.

h ttp://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla
_ desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf 

Es detallaran els protocols d’entrenament i competicions sobre:

- Entrades i sortides de la instal·lació esportiva
- Vestuaris
- Aforaments
- Desinfeccions de les zones i materials
- Sobre el grups i la seva traçabilitat

Aquest document va dirigit a totes les persones implicades amb les entitats i que accedeixin 
a la instal·lació esportiva, ja siguin esportistes i familiars, treballadors del club i Ajuntament, 
junta directiva, i equips participants a la competició de la FCBàsquet.
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2. Entrenaments:

Protocol entrades i sortides al Pavelló Municipal d’Esports

Jugadores:

Hi haurà una única entrada, porta principal del pavelló (porta de color blau) i una única 
porta de sortida, porta del fons a mà esquerra. 
Quan entrin les jugadores a la instal·lació, hauran d’esperar a l’espai que hi ha entre la 
porta de ferro exterior i la porta blava d’accés al pavelló. En aquest punt poden arribar a 
coincidir tres equips, els quals estan formats per un màxim de 12 jugadores. Aquest espai 
estarà dividit en tres zones, ja determinades per cada un dels equips.  

Hauran d’esperar cada una a la seva zona fins que l’entrenador/a les passi a recollir. Cada 
equip passarà al hall, seguint l’ordre de més a menys a prop a l’entrada, és a dir, primer la 
zona 1, després la zona 2 i finalment la zona 3. Hauran d’entrar amb la mascareta 
obligatòria, faran canvi de calçat, control de temperatura i rebran el gel hidroalcohòlic 
obligatori per entrar a la pista. 

Accés principal

Zona 
d’espera 3

Zona d’espera 
2 Zona 

d’espera 1
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Les zones que ocuparan cada equip són:

Pre-mini:  Zona 1
Mini: Zona 3
Infantil:  Zona 1
Cadet:  Zona 2
Junior B: Zona 1
Júnior A: Zona 2
Sènior: Zona 3

Cada equip en la seva franja horària corresponent. Els equips sempre ocuparan la mateixa 
zona, mai hauran de canviar, a no ser, per raons organitzatives.

Les jugadores de la Zona d’espera 1 ocuparan la pista 1 (pista del fons), les jugadores de 
la zona d’espera 2 la pista del mig, pista 2, i les jugadores de la Zona d’espera 3, la primera 
pista transversal que es troba a la entrada, pista 3.

EntradaPista 3Pista 2Pista 1

Zona de material
Sortida

Quartet de 
material i 
gàbies pilotes
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Les jugadores de la zona 1 faran el recorregut blau i deixaran les seves bosses en l’espai 
marcat en blau, les jugadores de la zona 2 faran el recorregut verd i deixaran les coses en 
la zona verda i les noies de la zona d’espera 3 faran el recorregut groc i deixaran les seves 
bosses en la zona groga.

Un cop les jugadores estiguin situades a les seves pistes, els entrenadors, recolliran les 
pilotes i el material que es troba al quartet que hi ha a l’accés els vestidors, dins les gàbies 
corresponents al Femení Maresme.

Pel que fa la sortida, el primer equip en sortir serà el blau, pista 1, seguidament el verd, 
pista 2 i finalment el groc, pista 3. La sortida es farà per la porta del fons a mà esquerra. 

Les entrades i sortides es faran amb grup, és a dir, cada grup tindrà una hora d’entrada i 
sortida establerta

A partir d’aquest moment es deixaran deu minuts abans de l’entrada dels altres equips, 
perquè els entrenadors desinfectin les pilotes i el material. Cada pista tindrà un sac amb 
deu pilotes que haurà de desinfectar i deixar preparat per l’altre equip que ve a darrera seu 
en la mateixa zona. 

El material que no són pilotes, es desinfectarà i es deixarà a la zona marcada pel material, 
per tal de poder ser utilitzat pels grups que venen al darrera. Un cop s’hagi agafat material 
per utilitzar amb cada grup, no podrà tornar-se a col.locar a la zona comú fins la finalització 
de l’entrenament i s’haurà de desinfectar igual que les pilotes. 

No pot quedar cap pilota ni cap cono o material divers, fora de la zona de material un cop 
finalitzat l’entrenament.

La desinfecció del material el fa l’entrenador/a que deixa la pista. L’últim en entrenar haurà 
de fer la desinfecció i deixar-ho guardat a la gàbia del quartet de material pel dia següent.  
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Horaris entrenaments i distribució d’espais:

HORARIS D'ENTRENAMENT     TEMPORADA 2020-2021
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Es molt important respectar els horaris, ja que, si es sobrepassa el temps d’entrenament o 
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es comença abans, poden produir-se situacions d’aglomeracions no dessitjades. També 
poden perjudicar els equips que venen darrera afectant el seu temps d’entrenament.

En la pista no podran coincidir dos equips de franges diferents, en cap moment.

Tota persona haurà de portar sempre la mascareta dins de la instal·lació, pista inclòs, i 
només se la podrà treure quan comenci la seva activitat física.

Entrenadors: 

Els entrenadors hauran d’arribar deu minuts abans del seu entrenament. Passar per secretaria
de FM on es controlarà la temperatura per part del conserge i s’aplicarà gel hidroalcohòlic a les 
mans. 
Un dels dos entrenadors passarà a recollir el seu grup per la zona de recollida i l’altre anirà a
recollir el material i pilotes per començar l’entrenament.
L’entrenador que recull les jugadores serà l’encarregat del control del canvi de calçat, del control 
de la temperatura que realitzarà el conserge, que cada jugadora es posi la dosi de gel 
hidroalcohòlic, que es segueixi el recorregut corresponent per ocupar les pistes i que les 
jugadores deixin les bosses en el punt assignat.

Entrenadors:
Pre-mini: Maria Campoy
 David Calderón

Carlota Plo

Mini: Ari sala
Anna Pallàs

Infantil: Edu Meléndez
Júlia Meléndez
David Calderón

Cadet: David Calderón
Ari sala
Jorge Garcia

Júnior B:

Júnior A: Edu Meléndez
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Cesc Patricio

Sènior: Albert Gibert
Jorge Garcia

Els entrenadors podran estar dins les instal.lacions i moure’s per la zona de secretaria, 
sempre que sigui amb mascareta i mantenint la distància de seguretat amb la resta dels implicats.
 

Coordinadors, secretaria i junta directiva: 

La coordinació, secretaria, junta directiva i treballadors de l’ajuntament podran entrar i 
sortir, quedant-se també a les seves zones de treball. Hauran de portar la mascareta 
obligatòria i mantenir les distancies de seguretat corresponents.

Pel que fa la secretaria, s’haurà de demanar cita prèvia per mitjà d’un missatge de 
WhatsApp, per tal de mantenir l’aforament corresponent dins de la sala. Hi haurà un horari 
d’atenció als pares estipulat prèviament.

Protocol de vestidors:

No es podran utilitzar el vestidors, ni ens els horaris d’entrenament ni pels partits de 
competició. 

Caldrà posar-se en contacte amb els equips visitants per avisar d’aquesta situació i 
explicar el protocol que han de seguir per tal d’accedir el camp.

En el cas que una jugadora necessiti utilitzar el WC en el moment de l’entrenament, haurà 
de seguir el seu recorregut marcat i anar fins el bany del hall, avisar el conserge de la seva 
utilització per tal de que faci la desinfecció corresponent.

Per tornar a la pista haurà de tornar a posar-se gel hidroalcohòlic i seguir el recorregut 
estipulat per arribar a la seva pista.

3. Partits:
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Protocol d’aforament a les grades i a les pistes: 

Segons l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, l’aforament de les grades del Pavelló 
Municipal es de 25-30 persones. Queda prohibit l’accés a grada per veure els 
entrenaments. 

Pel que fa els partits de competició, només podran accedir a la grada dos acompanyants 
per cada jugadora del FM. El màxim de jugadores per equip és de 12, per tant, de 
l’aforament, 24 persones seran de l’equip local. S’haurà d’avisar a l’equip visitant que les 
places disponibles per acompanyats quedaran reduïdes a 6 persones. Si en el moment de 
començar el partit, i hagués més disponibilitat, es posaria a disposició dels pares que han 
quedat exclosos.

Els acompanyants d’accedir al recinte per la porta principal, serà obligatori la mascareta, 
posar-se el gel hidroalcohòlic i respectar la distancia de seguretat obligatòria. La porta 
lateral de fusta romandrà tancada en tot moment. 

Cada acompanyant aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes 
de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període 
de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no 
s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades 
oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.

L’equip visitant facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 
l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

En cas que alguna persona d’un equip visitant no vulgui facilitar les seves dades de 
contacte, no se li permetrà l’entrada a la instal·lació.

Els pares locals es situaran a la part dreta de la grada, mirant desde la taula d’anotadors i 
els visitants a l’esquerra. Un cop finalitzat el partir, hauran de sortir per la porta del fons. 

Pel que fa les jugadores en els partits, hauran d’accedir per la porta principal. Hauran 
d’esperar a ser tot l’equip local en la zona d’espera exterior (Zona 2), i l’equip visitant en la 
zona d’espera visitant (Zona 3). 

A l’entrada es revisaran les declaracions responsables dels equips i entrenadors, i es 
desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic. Seguidament se’ls informarà a on han 
d’anar i per on han de passar.

Primer passarà l’equip local que ocuparà la banqueta que esta al fons i deixaran les seves 
bosses a la part de darrera de la banqueta.

Seguidament l’equip visitant, que ocuparà la banqueta que està més a prop a l’entrada de 
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la pista.

Els arbitres i taula d’anotadors seguiran el mateix protocol d’entrada. Esperant a les zona 
d’espera exterior (Zona 1) fins que estiguin tot l’staff anotador i arbitral i accediran per la 
porta principal on el conserge els hi controlarà la temperatura i els hi donarà gel 
hidroalcohòlic per les mans. Tots ells hauran d’accedir a la pista amb la mascareta 
obligatòria i només els arbitres se la podran treure un cop comenci el partit.

S’haurà d’informar els arbitres que en cap moment podran utilitzar els vestidors.

Un cop finalitzat el partit, s’hauran de desinfectar les pilotes, per part dels entrenadors, 
delegats o delegat de camp del FM, i les intal.lacions, banquetes i taula i cadires dels 
anotadors, per part del conserge.

Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de 
tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de 
quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha 
estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades 
oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.

Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, duent-  
la en tot moment en la seva circulació per la instal·lació esportiva.

4. Aforaments
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Aforament Pista:
Segons l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, l’aforament de la pista serà de 36 
jugadors per franja horària.

AFORAMENT ENTRENAMENTS 2020-2021 
PAVELLÓ MUNICIPAL    
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Protocol de traçabilitat de grups:
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Cada equip tindrà un registre on apareixeran totes les jugadores i entrenadors de l’equip. 
Al principi de pretemporada, s’haurà d’entregar aquesta relació juntament amb una 
declaració responsable.

Les dades que es recolliran de les jugadores seran:
- Lloc on viuen
- Escola, institut i universitat on realitzen els seus estudis i població
- Lloc i empresa de treball (
- Contacte del pare/mare o tutor en cas de ser menos

Les dades que es recollirant dels entrenadors seran:
- Lloc on viuen
- Llocs i empreses de treball
- Contacte

Els entrenadors portaran un full de control dels jugadors que han pres part a cada sessió 
d’entrenament, per tal de saber, quines jugadores estaven entrenant en un dia concret.

Si un jugador, entrenador, coordinador, junta directiva o treballador de l’ajuntament 
s'assabenta que ha estat en contacte amb una persona que ha donat positiu confirmat en 
SARS-CoV-2, haurà d’avisar al coordinador, Edu Meléndez, o a la secretaria del club, 
Marisa Palma. Immediatament quedarà aïllat del grup i fins que no passin 14 dies no podrà 
tornar a entrenar i venir al camp, o abans si es realitza una prova PCR, test ràpid o anàlisis 
serològic amb resultat negatiu. El grup podrà seguir entrenant sota control de símptomes 
durant 14 dies sinó presenten simptologia compatible. 

En el cas de que un jugador, entrenador, coordinador, junta directiva o treballador de 
l’ajuntament donés positiu confirmat en SARS-CoV-2, s’informarà a les autoritats 
competents, trucant al 061 o 112, i a direcció esportiva. Tot el grup quedarà aïllat de 
manera automàtica i no podran tornar a entrenar i venir al camp fins haver passat 14 dies i 
no presentar simptologia compatible o haver donat negatiu a una prova PCR, test ràpid o 
anàlisis serològic.

Es important conèixer en tot moment quines jugadores estaven entrenant en la mateixa franja 
horària i per tant serà important portar aquest control d’ assitència. 
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Mesures generals de protecció requerides:

•  DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb 
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, tret del moment de la pràctica 
esportiva entre jugadores, cos tècnic, anotadors i àrbitres.

• MASCARETA

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta, tret de jugadores, 
cos tècnic i àrbitres en el moment de la pràctica esportiva.

•  HIGIENE DE MANS

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 
aigua i sabó.

•  GRUPS ESTABLES

Els equips participants en els partits han  d’estar formats per grups estables. S’entén com a 
grups estables aquells que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica 
esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-
19, cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a 
l’estabilització del grup.

•  TRAÇABILITAT

Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 
simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.

•  DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els participants en les activitats esportives han de declarar que els darrers 14 dies no 
s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no 
haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb 
persones afectades per la mateixa.

•  IDENTIFICACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT

Cal determinar el responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l'autoritat 
sanitària i esportiva. En relació amb cadascun dels grups de persones que prenen part en 
l’activitat esportiva, cal seguir els següents procediments i recomanacions.
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Annexe 1:

Pre-temporada:

Horaris entrenaments i distribució d’espais:

CAMP 
FUTBOL DILLUNS 24 DIMARTS 25 DIMECRES 26 DIJOUS 27 DIVENDRES 28

 Pista central  Pista central  P-1 P-3

16-16:45h      

17-17:45h Cadet  Cadet   

18-18:45h Infantil  Infantil   

19-19:45h Junior A  Junior A  Infantil Cadet 

20-20:45h Senior  Senior  Junior 
A Senior

Zones d’espera:

Cadet: Dilluns Zona 1
Dimecres Zona 1
Divendres Zona 2

Infantil: Dilluns Zona 1
Dimecres Zona 1
Divendres Zona 1

Junior A: Dilluns Zona 1
 Dimecres Zona 1
 Divendres Zona 2

Sènior:  Dilluns Zona 1
Dimecres Zona 1
Divendres Zona 1
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Aforament Pista:

FEMENI MARESME BÀSQUET       
AFORAMENT PRE-TEMPORADA 2020-2021 
PAVELLÓ MUNICIPAL    

 

CAMP 
FUTBOL DILLUNS 24 DIMARTS 25 DIMECRES 26 DIJOUS 27 DIVENDRES 28

 Pista central  Pista central  P-1 P-3

16-16:45h      

17-17:45h 12  12   

18-18:45h 12  12   

19-19:45h 12  12  24

20-20:45h 12  12  24

Pel període de Pre-temporada, la resta de situacions, servirà el protocol establert
per la temporada general.

Sant Andreu de Llavaneres, 15 d’agost del 2020

Femení Maresme Bàsquet


