
  
 
 
COMUNICAT/1-TEMPORADA_2021-2022 
 
Esplugues de Llobregat, a 5 de setembre de 2021 
 
Ref. Mesurades Covid Temporda 2021-2022.  
 
Estimats pares, 
 
Us informem de les mesures a complir durant la Temporada 2021-2022 i que han estat 
aprovats l'Ajuntament d'Esplugues, sent similars a les aplicades al final de la temporada 
anterior: 
 
- Accés. En els partits hi haurà una persona del club que controlarà els accessos  

tant dels acompanyants de l'equip visitant com a local. Aquesta persona serà un 
pare o mare dels jugadors i jugadores corresponents del club que haurà de ser 
triada per ells mateixos. No té per què ser la mateixa en tots els partits. 
Haurà d'estar 20 minutos abans de cada partit. Prendrà nota del nom, cognoms, 
DNI i mòbil de cada assistent (2 per jugador) en la plantilla que li facilitarà el club. 
Aquesta persona s'encarregarà que el públic surti ordenadament per les portes 
assignades. 
En l'entrada hi haurà gel hidroalcohòlic. 

 
- Assistents als partits. Podran assistir als partits 2 acompanyants per jugador de 

cada equip. El nostre director tècnic enviarà un mail per a demanar el llistat dels 
acompanyants de cada equip visitant. Aquest llistat l'enviarà al responsable de 
cada equip amb la suficient antelació. El document final amb tots els assistents 
s'haurà de lliurar a l'entrenador, una vegada finalitzat cada partit. 

 
- Sortida. La sortida dels partits que es juguin en la Pista Groga es faran per la 

porta d'emergència que hi ha en el costat contrari a l'accés, una vegada finalitzat 
el partit. En el cas de la Pista Blava, a l'haver només un accés, l'entrada i la sortida 
es faran per la mateixa porta. 
 

-  Màscares. L'ús de màscara és obligatori per a tota persona que accedeixi al 
recinte esportiu. 

 
- Aforaments pistes 

Pista Groga  
Si el partit es juga en un dels 3 mòduls disponibles (1,2 o 3), la capacitat es limita 
a 20 persones per equip.  
Si el partit es jugués en la totalitat de la Pista Groga, la capacitat es limita a 40 
persones per equip. 
 



  
 
 
 
Pista Blava 
Si el partit es jugués en un dels 2 mòduls disponibles (1 y2), la capacitat es limita 
a 13 persones. És a dir, 10 places per als acompanyants de jugadors/jugadores 
dels nostres equips, i 3 places per als acompanyants de l'equip contrari. 
Si el partit es jugués en la totalitat de la Pista Blava, la capacitat es limita a 26 
persones. És a dir, 13 per equip. 

  
- Entrenaments. Remarcar que l'accés a les graderies és només per als partits. Fins 

a una altra ordre, l'accés a les graderies durant els entrenos queda restringit. 
 
- Incompliment. L'incompliment d'aquest protocol facultarà a l’Ajuntament a 

prohibir immediatament l'ús de les referides graderies i sancionar al club 
corresponentment. Us preguem que ens ajudeu al seu compliment.  

 
Rebeu una cordial salutació.  
 
 
 
Francesc Romo 
President 


