
 

 

 

 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  participacio@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 
Des de l’ajuntament de Canet de Mar us detallem les mesures que considerem 
oportunes a aplicar a les instal·lacions esportives municipals de Canet de Mar durant 
les competicions per tal de minoritzat el risc de contagi de la COVID-19: 
 
1.- CIRCULACIÓ: 
1.1. PAVELLÓ MUNICIPAL: 
L’entrada és per la porta principal del carrer Catalunya, els equips esperaran a la porta 
de la instal·lació i un cop estiguin tots els representants (jugadors/es, entrenadors/es, 
delegats/es i directius/ves), i només quan els responsables (entitat local) els hi donin 
accés podran entrar tenint en compte els següents condicionants:  

- amb la mascareta posada mentre no s’accedeixi a l’espai esportiu 
- pressa de temperatura 
- neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic 
- seguir el recorreguts establerts per entrar a la pista 

La sortida es farà seguint el recorregut assenyalat, respectant totes les mesures de 
seguretat: distàncies i mascareta. 
Un cop tothom hagi sortit de la instal·lació es procedirà a la desinfecció abans que 
entri el següent equips. 
 

1.2. PISTA D’HOQUEI: 
L’entrada és per la porta del carrer Tarragona, els equips esperaran a la porta de la 
instal·lació i un cop estiguin tots els representants (jugadors/es, entrenadors/es, 
delegats/es i directius/ves), i només quan els responsables (entitat local) els hi donin 
accés podran entrar tenint en compte els següents condicionants:  

- amb la mascareta posada mentre no s’accedeixi a l’espai esportiu 
- pressa de temperatura 
- neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic 
- seguir el recorreguts establerts per entrar a la pista 

 
1.3. CAMP FUTBOL: 
L’entrada és per la porta Rial de Can Goday, els equips esperaran a la porta de la 
instal·lació i un cop estiguin tots els representants (jugadors/es, entrenadors/es, 
delegats/es i directius/ves), i només quan els responsables (entitat local) els hi donin 
accés podran entrar tenint en compte els següents condicionants:  

- amb la mascareta posada mentre no s’accedeixi a l’espai esportiu 
- pressa de temperatura 
- neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic 
- seguir el recorreguts establerts per entrar a la pista 

 
2.- VESTIDORS: restaran tancats, no es podran utilitzar en cap cas. 
 
3.- LAVABOS: si que estaran oberts per tothom que ho necessiti però no es podran fer 
servir com a vestidors. 
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4. AFORAMENTS MÀXIM PÚBLIC: aquests càlculs són números màxims, les entitats 
responsables del partit tenen la possibilitat de limitar i fins i tot de no permetre la 
presència de públic. 
- Pavelló:  

- Grada entrada/vestidors: 72 espectadors/es 
- Grada banquetes: 84 espectadors/es 
 

- Pista hoquei: 
 - 22 espectadors/es 
 
- Camp Futbol: 
 - 120 espectadors/es 
 
5.- REGISTRE D’ASSISTÈNCIA: 
Cada entitat haurà de prendre les dades a tothom que entri com a públic per a 
possibles futurs casos de COVID-19 durant els 30 dies següents, dades que quedaran 
en custòdia del responsables de protocol de l’entitat local. 
 
 
Entre tots podem ajudar a minoritzat el risc de contagi,  
 
Lamentem les molèsties. 
 
 
 


