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PROTOCOL ACCÉS PÚBLIC AL CASAL ESPORTIU RIU CLAR PARTITS MARÇ 2021 

 
Durant els partits que es faran, i fins a nou avís d’actualització, aquest protocol serà d’obligat i 

estricte compliment per tot el públic assistent, el club local serà l’encarregat de complir i fer 

complir aquestes mesures. 

 

Entrada i sortida del pavelló: 

 
- Els acompanyants locals hauran d’emplenar un formulari per sol·licitar l’accés de públic, 

ho hauran de fer com a molt tard, el dijous de la mateixa setmana. La inscripció serà per: 

http://adtorreforta.com/public/. La reserva d’entrades online serà per rigorós ordre 

d’inscripció. La disposició del públic a la graderia serà amb el seient preasignat que es 

comunicarà per correu electrònic. 

- Disposició d’entrades: 

• Partit Únic a Pista Central: L’equip visitant tindrà a la seva disposició un total 

de 18 entrades pels partits, el que és igual a dos blocs de la graderia. L’equip 

local en disposarà de 27 entrades. Les restants 9 seran per autoritats de les 

entitats i federatives. 

• Partit a pista Transversal: L’equip visitant tindrà a disposició una entrada per 

acompanyant de cada jugador amb un màxim de 12. L’equip Local tindrà a 

disposició una entrada per acompanyant de cada jugador amb un màxim de 

12. 

- L’entrada del públic es farà en dos torns diferents, i s’intentarà que sigui per una porta 

diferent a la dels esportistes. El primer torn entraran els aficionats locals i autoritats, 

que s’ubicaran als quatre blocs més allunyats de l’accés, entre 30 i 20 minuts abans de 

l’inici del partit; entre 15 minuts i fins que comenci el partit entraran els aficionats 

visitants, un cop es tanquin les portes no es podrà ni accedir ni sortir, llevat en casos 

d’emergència. 

- La sortida serà per ordre invers, sortint primer els aficionats visitants, i finalitzant amb 

els locals. En cas de haver partits consecutius, els aficionats del primer partit hauran 

d’haver sortit tots, per tal d’entrar els següents. Es programaran amb la suficient 

diferència per tal de que no hagi encreuaments entre grups. 

- A l’entrada hi haurà un control d’accés on estaran apuntades totes les persones que 

poden accedir com a públic per veure el partit. Si algú no està apuntat no podrà accedir- 

hi. 

- Un cop comprovat nom i cognoms i DNI, els assistents passaran el control de 

temperatura (no podran accedir-hi amb temperatura superior a 37,3º), i s’hauran de 

desinfectar mans i calçat. 

http://adtorreforta.com/public/
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- L’accés a la graderia es farà individualment i per ordre, els aficionats només podran 

asseure’s a les ubicacions on hi hagi pegatina blanca del Patronat Municipal d’Esports, 

les altres ubicacions estan inutilitzades. 

-Partits a Pista Central: El públic estarà dividit en dos blocs: públic local i públic visitant; 

el local estarà sempre en front de la banqueta local, i el visitant en front de la 

banqueta visitantEntrada i sortida jugadors: 

 
- Els jugadors i jugadores locals hauran d’accedir al pavelló una hora i 10 minuts abans del 

partit. 

- Els jugadors i jugadores visitants hauran d’accedir al pavelló 55 minuts abans del partit. 

- Els jugadors i jugadores entraran i sortiran pel passadís de vestuaris, circulant sempre 

per la dreta. 

- Els passadissos són únicament de circulació, està prohibit quedar-se esperant pels 

mateixos. 

 

Aforament: 

 
- L’aforament màxim de la graderia del Casal Esportiu Riu Clar no pot superar el 30% del 

total, mantenint les distàncies de seguretat, aquest número queda en 54 persones, 6 

blocs de 9 aficionats a cadascun. 

 

Altres mesures d’higiene i seguretat: 

 
- Tots els acompanyants majors de 6 anys portaran sempre mascareta, cobrint nas i boca 

correctament. També la premsa. 

- Les màquines expenedores es podran utilitzar (s’han d’utilitzar guants per poder fer-la 

servir). 

 

Disposició de grades: 

 

 

 
VESTUARIS: 

 
- Els equips que juguin a Pista Transversal no podran fer us dels vestuaris  
- Les instal·lacions disposen de 6 vestuaris per esportistes. L’aforament màxim de cada 

vestuari és de 4 esportistes. 

- Per partits únics (sense cap altre ni abans ni després), s’habilitaran els 6 vestuaris, 3 per 

cada equip, els jugadors podran deixar les bosses i material als vestuaris. 
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- Per partits consecutius s’habilitaran 3 vestuaris per equip (amb aforament màxim de 4 

persones cadascun), els jugadors no podran deixar les bosses i material als vestuaris, ho 

hauran de treure tot; els vestuaris només s’utilitzaran per dutxar-se després del partit. 


