
 
PROTOCOL ACTIVITAT CONTINUADA CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL 

“TEMPORADA 2021-22_ Actualització 7 d’octubre de 2021” 

 

En aplicació de les mesures de prevenció de la COVID que estan en vigor a partir del dilluns 15 

de març, es determinen les següents mesures i restriccions de les Instal·lacions del Camp 

municipal d’Esports de Manlleu. 

 

 PROTOCOL PEL DESENVOLUPAMENT DELS ENTRENAMENTS 

 

- Horari d’obertura i servei: 

El servei del Camp d’esports s’oferirà al Club AEC Manlleu pel desenvolupament de les seves 

activitats esportives, així com als centres escolars durant els matins. 

L’horari del Camp per entrenaments de l’AEC Manlleu serà de dilluns a divendres en el següent 

horari de 16:30 a 22:30h, i els caps de setmana segons programació de partits.   

     

La petició d’ocupació dels espais caldrà comunicar-la per escrit a través del correu electrònic 

esports@manlleu.cat, detallant els esportistes i responsables de cada franja ocupada. 

 

Límit d’aforament d’esportistes: 

Tenint en compte que l’activitat física que es planteja realitzar serà d’intensitat mitjana-alta, i 

no d’entrenaments personalitzats, l’aforament quedarà limitat a un màxim de 75 esportistes de 

manera simultània a cada camp, i amb 4 entrenadors a cada camp que seran els responsables 

de fer complir la normativa de higiene i salut que es detallarà en aquest document. Això 

significa un total de 150 esportistes simultàniament a dins dels espais de joc. 

 

Normes d’ús: 

- El Camp d’Esports municipal està obert al públic i/o acompanyants pels entrenaments, 

tot i que caldrà que s’utilitzi la mascareta i es mantinguin les distàncies de seguretat 

entre els espectadors. 

 

- L’accés al Camp serà a través de la porta lateral de la zona del bar. 

 

- El Club haurà de tenir controlats els esportistes i tècnics que hi haurà en cada franja 

horària, amb un llistat de qui accedeix a la instal·lació. No es permetrà l’entrada a la 

instal·lació d’aquells grups de treball que no se’ls hi hagi assignat l’espai de treball. 
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- L’accés a dins del recinte serà amb mascareta i respectant les distàncies interpersonal. 

L’activitat esportiva no caldrà desenvolupar-la amb mascareta, malgrat sigui 

recomanable el seu ús en els moments que l’exigència física ho permeti. 

 

- L’ús dels vestidors estarà permès per els equips formats per esportistes a partir de 12 

anys, categoria Infantil, entenent que a partir dels 12 anys tenim el procés de vacunació 

actiu. Malgrat s’obri l’ús de vestidors a partir d’equips infantils, es recomana minimitzar 

la permanència a dins dels espais tancats, utilitzar la mascareta i reduir l’ús de les dutxes.  

 

- Els esportistes hauran de venir preferentment amb la indumentària esportiva posada i 

abandonaran el recinte amb les mateixes pertinences que hagin entrat, sense 

possibilitat d’utilitzar els vestidors i les dutxes. 

 

- Es recomana portar un bidó per a la hidratació i dessuadora per poder-se tapar un cop 

finalitzi l’entrenament. 

 

- Caldrà que els usuaris es desinfectin les mans al  llarg de la pràctica esportiva. L’entitat 

haurà de garantir que els esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques 

pertinents i que s’utilitzen correctament.  

 

En cas de necessitar-se una actuació extra de neteja, sobretot en moments on hi hagi la 

majoria d’espais assignats ocupats, es poden modificar els horaris prèviament assignats per 

poder garantir el compliment de les mesures higièniques i desinfecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PROTOCOL PER LA CELEBRACIÓ DE PARTITS 

Per la celebració de partits autoritzats, caldrà que es respectin les normes que es detallaran a 

continuació. 

Així mateix caldrà que els partits es programin amb el temps suficient per poder preparar els 

espais i el servei de neteja i consergeria adequat. 

Per poder garantir que els acompanyants i espectadors que vulguin accedir al camp de futbol ho 

puguin fer de manera correcte, ordenada i amb les mesures de seguretat i higiene correctes, 

caldrà que el Club AEC Manlleu assumeixin la responsabilitat de controlar els accessos i el 

compliment de les mesures establertes a les grades (distància i mascaretes). 

Durant la celebració dels partits, caldrà que des de la megafonia del camp es recordi la necessitat 

de complir les normatives de prevenció. 

L’ús de la mascareta per part dels esportistes és obligatori fins a l’inici de la pràctica esportiva, 

mentre que els entrenadors i resta d’equip tècnic n’haurà de fer ús durant tota la permanència 

a la instal·lació. 

Caldrà que el Club disposi dels llistats dels esportistes i equips tècnics que accediran al Camp, 

tant del propi equip com de l’equip visitant. Aquesta mesura ha de permetre garantir el rastreig 

i la traçabilitat en cas de produir-se un positiu en COVID. 

Es preveu poder facilitar vestidor als equips a partir de categoria infantil (12 anys). 

Accés espectadors 

La instal·lació permetrà l’entrada de públic assistent al camp, en un màxim de 700 persones. 

L’AEC Manlleu haurà de controlar els accessos i garantir que es compleixi l’aforament. 

Els accessos a la instal·lació seran controlats i seguint les indicacions que es donin a l’entrada. 

 FUNCIONAMENT DEL BAR 

 

S’autoritzarà al Bar del Camp que ofereixi el servei de Bar durant els horaris en que es permeti 

l’entrada de públic pels partits. 

Caldrà que el personal del bar garanteixi que les distàncies de seguretat dels clients es respectin, 

instal·lant els elements informatius pertinents. 

El personal del bar haurà d’anar amb la mascareta posada en tot moment i haurà de desinfectar 

la barra, taules i cadires, i els elements de contacte de manera freqüent. 

En els moments de finalització dels partits, el personal del bar col·laborarà amb l’entitat per 

poder desallotjar la instal·lació així com en el fet de fer complir la normativa. 

 


