COMUNICAT A LES ENTITATS ESPORTIVES USUÀRIES DELS PAVELLONS MUNICIPALS
Vilassar de Mar, 17/10/2020

Després de la publicació de la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, que estableix noves mesures
per frenar l’expansió de la Covid-19 a Catalunya d’acord amb les decisions adoptades
pels òrgans de govern del Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc, la regidoria d’Esports
comunica a les entitats esportives locals el següent:
•
•

•
•
•
•

•

Queden ajornades les competicions esportives durant els propers 15 dies, a
excepció de les que són de caràcter estatal, internacional o professional
Durant aquest període es pot seguir realitzant la pràctica d’entrenaments de
manera habitual, extremant la cura per tal d’evitar el contacte entre els diferents
grups estables.
No es permet la celebració de partits amistosos, fins i tot entre equips de la
mateixa entitat.
El comitè local d’emergència recomana que els esportistes no residents al
municipi s’abstinguin d’assistir als entrenaments.
Les instal·lacions esportives municipals que no disposen de supervisió i control
d’accés romandran tancades.
Es redueix en un 50% l’aforament dels espais esportius(*). Prèviament al retorn
a l’activitat, cada entitat haurà de facilitar al Director dels pavellons la seva
proposta de distribució d’entrenaments per als diferents grups/equips, de
manera que es compleixi aquesta condició. El Director i el Tècnic d’esports
validaran o, si s’escau, proposaran correccions a la proposta rebuda. El conjunt
de propostes validades conformarà el pla d’activitats que s’implementarà.
Es permetrà derivar entrenaments a l’horari habitual de funcionament de cap de
setmana. L’assignació d’aquests horaris es basarà en els horaris habituals de
competició de cada entitat, i serà concretat pel Tècnic d’esports, responsable del
pla d’activitats dels pavellons.

(*) quadrant amb els aforaments resultants:
ESPAIS ESPORTIUS

m2

Criteris

Aforament

50% resultant

25 m2 x pers.

31
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ACTIVITAT ESTÀTICA

4m2 x pers.
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ACTIVITAT DINÀMICA

25m2

4
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2
14

25 m2 x pers.

53

26

25 m2 x pers.

17

8

EN ACTIVITAT DINÀMICA

12

EN ACTIVITAT ESTÀTICA

18

6
9

PISTA ANNEXA

784,10

GIMNÀS

383,15

TATAMI

100,00

SALA G.A.F.
PISTA PRINCIPAL

283,15
1.336,65

TOTA PISTA
TERÇ DE PISTA
ENTRENAMENTS

x pers.

445,50

COMPETICIÓ

