
POLIESPORTIU MUNICIPAL (C/ Priorat s/n) es permeten fins a 40 persones de
públic acompanyant per equip.

Mesures a seguir:

● L’accés dels espectadors de cada equip serà preferiblement en grup, acompanyats o
rebuts per un membre de l’entitat, per la rampa situada davant del frontó. Un cop
dins de la instal·lació, el públic no podrà sortir i tornar a entrar. Qui així ho faci, no
podrà tornar a accedir la instal·lació. Sempre duran mascareta i seuran d’acord al
paràgraf anterior per mantenir les distàncies de seguretat.

● Les i els jugadors també accediran i sortiran en grup, sempre amb mascareta per
entrar i sortir, fins i des de la pista, tot accedint per la sortida d’emergència dels
vestidors.

● Tothom que entri a la instal·lació es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.
● Entre partit i partit es buidarà la graderia abans de permetre l’accés dels nous

espectadors, igual que la pista. En cas de partits simultanis, cada pista transversal
funcionarà independentment.

● El control d’accessos, sortides i de distanciament a les graderies serà competència
dels responsables de l’entitat, que eventualment, en cas de trobar-se amb un
conflicte, advertiran, defugiran l’enfrontament i contactaran amb la Policia Local al
937216868.

● Els vestidors romandran tancats, excepte autorització expressa i prèvia del servei
d’Esports, mentre que els serveis es faran servir només en cas d’urgència.



GIMNÀS MUNICIPAL (Avinguda Arrahona s/n) es permeten fins a 35
persones per equip acompanyant.

Mesures a seguir:

● L’accés dels espectadors de cada equip serà en grup, acompanyats per un membre de

l’entitat. Un cop dins de la instal·lació, el públic no podrà sortir i tornar a entrar. Qui

així ho faci, no podrà tornar a accedir la instal·lació. Sempre duran mascareta i seuran

deixant 2 seients amb la persona del costat, així com lliures el seient de dalt o de baix

per mantenir les distàncies de seguretat, excepte les bombolles de convivència que

podran seure juntes. Els seients, numerats s’assignaran de forma prèvia.

● Les i els jugadors també accediran i sortiran en grup, sempre amb mascareta per

entrar i sortir, fins i des de la pista.

● Tothom que entri a la instal·lació es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.

L’entitat disposa de dosificadors i el de l’accés està carregat.

● Entre partit i partit es buidarà la graderia abans de permetre l’accés dels nous

espectadors, igual que la pista.

● El control d’accessos, sortides i de distanciament a les graderies serà competència

dels responsables de l’entitat, que eventualment, en cas de trobar-se amb un

conflicte, advertiran, defugiran l’enfrontament i contactaran amb la Policia Local al

937216868.

● Durant el partit es mantindran obertes les portes d’accés i d’emergència, així com les

finestres de la graderia i pista.

● Els vestidors romandran tancats, excepte autorització expressa i prèvia del servei

d’Esports, mentre que els serveis de l’accés es faran servir només en cas d’urgència.


