
 

 
 

 

 

 

Covid 19 - Protocol d'actuació en l'àmbit esportiu 

Pla d'organització del Club Esportiu La Salle Bonanova 

                      Temporada 2021-2022 

    
 
 
 
Amb l'objectiu de limitar el risc de contagi per la Covid 19 i preservar la salut dels seus membres, el Club Esportiu La 
Salle Bonanova ha elaborat un pla d'actuació específic per l'inici de la temporada 2021/2022. 

Aquest protocol segueix les indicacions i recomanacions del « Pla d’acció en l'àmbit esportiu de Catalunya» presentat 
per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT. 

Els detalls pràctics del pla d'organització han estat elaborats conjuntament amb el Col·legi La Salle Bonanova i validats 

per Direcció. 

Les mesures previstes en aquest protocol s'aplicaran mentre duri l'estat de pandèmia sanitària i s'aplicaran de 

forma obligatòria independentment de l'esport, de l'espai (pistes del col·legi i poliesportiu) o de la modalitat de 

pràctica (entrenament o competició). 

 
 

 
Barcelona, 13 de setembre de 2021 
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1. Criteris generals 

 
Mascareta 

 És obligatori per a tots els esportistes dur la mascareta per assistir a l’entrenament fins arribar a la bora de la pista, on 

la guardaran. 

 Cada jugador i entrenador del Club ha de dur la seva pròpia mascareta. 

 En entrar al camp per iniciar la pràctica esportiva, els jugadors podran treure’s la mascareta. 

 En finalitzar els entrenaments o el partit, els jugadors hauran de tornar a posar-se la mascareta. 

 Els jugadors asseguts a la banqueta durant els partits també hauran de dur mascareta. 

 Des del Club recomanem que cada esportista tingui una funda individual per guardar la mascareta en el moment de jugar. 

 Els entrenadors romandran amb la mascareta durant tota la sessió d’entrenament o de  partit. 

 
 

Higiene de mans 

 Tots els jugadors hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó, abans i després de l’entrenament o 

del partit. 

 Recomanem també, repetir aquest procediment durant els moments de pausa dels entrenaments. 

 El Club proporcionarà el gel necessari per complir amb aquestes mesures. 

 
 

Distància de seguretat 

 En tots els esports i activitats que no impliquin contacte (gimnàstica rítmica, activitats extraescolars) es mantindrà una 

distància física interpersonal de seguretat de 1,5m. equivalent a un espai de seguretat de 2,5m per persona. 

 Evitarem saludar donant la mà al contrari i als àrbitres. 

 
 

Comunicació 

 El Club, junt amb el Col·legi, ha col·locat panells d’informació amb l’objectiu de recordar les mesures exposades 

anteriorment. 

 El present protocol es compartirà amb tots els treballadors i jugadors del Club i penjat a la pàgina web del Club. 

 
 

Formació dels equips i inici de la pràctica esportiva 

 Donat que en els esports col·lectius amb contacte (hoquei, futbol, handbol, bàsquet, i en menor mesura volei) no es pot 

garantir la distància de seguretat entre jugadors, els entrenaments i els partits es desenvoluparan en grups estables. 

 S’entén com a grup estable el conjunt de persones que no presenten cap simptomatologia clínica de Covid 19 i que 

hagin de tenir contacte estret durant la pràctica esportiva. 

 Durant els primers 14 dies des de l’inici de l’activitat, es farà control i seguiment del grup fins a la seva estabilització 

final (veure també el paràgraf inici de temporada en l’apartat “mesures addicionals”). 

 Un cop estabilitzat, el grup seguirà sent el mateix durant tota la temporada. Es descarta doncs, la possibilitat de tenir 

jugadors en diferents esports. 



 
 

Seguiment del grup 

 Amb l’objectiu de facilitar el control de la simptomatologia dels esportistes i el seguiment dels possibles contactes de 

risc, el Club realitzarà un seguiment rigorós de cada grup estable. 

Aquest procediment es realitzarà a través de: 

 El llistat habitual de presència en els entrenaments i les convocatòries als partits. 

 Una plantilla addicional de registre dels possibles símptomes que els entrenadors emplenaran al principi de cada 

sessió. 

 
 

Declaració de responsabilitat 

Per poder crear grups estables i garantir una millor traçabilitat, tots els membres del Club o els seus representants legals hauran 

de firmar una declaració de responsabilitat on es declararà: 

 No haver estat afectat per la Covid 19 i no haver tingut cap simptomatologia compatible en los últims 14 dies.

 No haver estat contacte estret de persones afectades per la Covid 19.

 No presentar cap malaltia crònica d’elevada complexitat davant el risc de contagi de la Covid 19. (Malalties respiratòries 

greus, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties  

neuromusculars o encefalopaties moderades o greus).

 Conèixer i acceptar els factors de risc inherents a la pràctica esportiva amb contacte.

 Conèixer i acceptar les mesures de prevenció preses pel Club.

 Acceptar les actuacions necessàries en cas d’aparició d’una simptomatologia compatible amb la Covid 19 durant el 

desenvolupament de l’activitat esportiva del Club.

 Alertar en cas que aparegui febre, símptomes o es tingui contacte directe amb algú amb símptomes. No es podrà 

assistir al centre i s’informarà immediatament a Direcció.

 

2. Mesures addicionals 

El Club Esportiu La Salle Bonanova ha implementat algunes mesures addicionals obligatòries, de caràcter principalment 

organitzatives: 

 
 

Activitats extraescolars 

 En la mesura del possible, els grups d’activitats extraescolars esportives es formaran respectant els “grups estables” de 

classe.

 Els participants en les activitats extraescolars esportives vindran vestits de casa amb roba esportiva. 

 Durant el desplaçament cap a les pistes, els alumnes hauran de dur la mascareta.

 La pràctica esportiva es realitzarà sense mascareta.

 Totes les activitats extraescolars esportives es realitzaran complint amb les normes de distància social.

 En totes les activitats (futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins, volei, patinatge i activitats ocio-esportives), la noció 

d’oposició i contacte haurà de ser la mínima possible.

 A l’hora de la recollida, i per evitar aglomeracions al menjador (lloc habitual de recollida dels menuts), els pares hauran 

de respectar els horaris establerts: 

 P4 i P5: 17h30 a la cantonada del C. Lluçanès amb C. Solsonès (darrera el Poliesportiu)

 1er i 2n EP: 17h45 davant la façana principal de l’escola.

 de 3r a 6è EP: 17h45 sortida per la porta lateral d’accés al pati (davant de les escales). 







 
 

Inici de temporada dels equips del Club 

 L’equip/grup estable es formarà progressivament a principi de curs.

 Tenint en compte que el control i el seguiment del grup estable és molt important durant els primers 14 dies, el Club 

sol·licitarà als entrenadors la planificació dels primers entrenaments de la següent forma:

L’equip es dividirà en dos subgrups de 10 persones màxim. L’espai de pràctica i el material es repartirà entre els dos subgrups. 

No hi haurà contacte directe entre els dos subgrups. 

Al final d’aquest període, i si cap dels jugadors ha presentat símptomes de Covid 19, els dos grups podran ajuntar-se. Es 

considerarà doncs, haver aconseguit l’estabilització definitiva del grup. 

 
 

Material esportiu 

 Per optimitzar el concepte de «grups estables» i prevenir el contagi del virus per contacte, el Club proporcionarà a cada 

equip una bossa de material individualitzada.

 A més, cada entrenador tindrà a la seva disposició un «kit» d’higienització per netejar el material esportiu (pilotes, 

porteries) al final de cada entrenament.

 
 

Espai de pràctica 

 Cada grup estable entrenarà en un espai específic.

 Quan sigui possible, el Club privilegiarà l’ús de les pistes a l’aire lliure.

 La superfície de cada espai de pràctica podrà variar segons l’esport i l’ horari.

 En la mesura del possible, el Club farà tot el necessari per què els entrenaments es desenvolupin en pista sencera. En cas 

de no ser possible, un grup estable/equip entrenarà en mitja pista (bàsquet, handbol) sempre i quan l’aforament màxim 

tingui una superfície mínima de 2,5m2 per persona.

 
 

Ús dels vestidors 

 Tenint en compte que, segons la normativa, diferents grups estables segueixen sense poder utilitzar el mateix espai 

sense una desinfecció prèvia, el Club està obligat a limitar l’accés als vestidors als esportistes de la primera franja 

d’entrenaments (17h45-19h15).

 La resta d’esportistes, independentment de l’esport i de categoria, hauran de venir canviats de casa i dutxar-se a casa 

després de l’entrenament.

 El Col·legi s’encarregarà de la higienització dels vestidors cada nit al final de l’horari d’utilització establert.



Mesures d’hidratació 

 Per tal de reforçar la prevenció de la transmissió de la Covid 19 i, de forma més general, les mesures d’higiene, l’ús de 

les fonts d’aigua estarà restringit (no es podrà beure directament de l’aixeta) durant la pandèmia.

 Per tant, preguem a tots els esportistes de les activitats extraesportives i del Club, dur una cantimplora individual que 

podran emplenar a les fonts d’aigua de l’escola.



Revisions mèdiques 

Aquesta temporada, a diferència de la temporada anterior, les revisions mèdiques son de caràcter obligatori per els esports 

federats (futbol, bàsquet, handbol i volei). 

Els Directors esportius de cada secció us enviaran informació addicional en relació a les dates i modalitats d’inscripció. 



 
 

Recollida i públic als entrenaments 
 

 El Club demana als pares que no assisteixin als entrenaments dels esportistes.

 La recollida dels infants es farà a la zona del pati (davant les oficines del Club) a l’hora establerta de finalització de 
l’entrenament.

 Els pares hauran que dur mascareta tot i estar vacunats i mantenir la distància social en tot moment.

 

 
Reunions 

 En la mesura del possible, el Club evitarà l’organització de reunions presencials. Les habituals reunions d’inici de 

temporada s’organitzaran, per tant, de forma virtual. L’organització d’aquestes reunions serà responsabilitat de la 

Direcció Esportiva i Coordinació de cada secció.

 
 

Atenció al públic 

 En cas de voler contactar amb l’administració del Club, i per tal d’evitar aglomeracions a les oficines, podeu trucar al 

telèfon 93 418 26 26 o contactar-nos enviant un correu a atenciosoci@clubsallebonanova.com

 L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30 i els divendres de 16:00 a 20:00.

 L’aforament de les oficines del Club està limitat a 7 persones. En cas de voler una reunió presencial, preguem que 
concerteu cita prèvia.

 S’atendrà al públic de manera individual.



 
3. Organització de les competicions 

 

Modalitats d’accés 

 

Partits al Col.legi: 

 Els partits es celebraran amb públic limitat seguint la normativa vigent. Podeu ampliar la informació consultant els 
protocols en jornada de partit disponibles a la web del Club (www.clubsallebonanova.com).

 Es controlarà l’accés als partits.

 La normativa afecta tant a l’equip local com a l’equip visitant. 

 Els equips visitants accediran a les instal·lacions del Col.legi junts i sota la responsabilitat de l’entrenador i/o delegat.

 Cada equip visitant haurà de presentar un certificat d’autoresponsabilitat conforme els diferents membres de l’equip 

que accedeixen al recinte, no presenten cap símptoma relacionat amb la Covid-19 i no es troben en situació de 

confinament o son contacte estret de cap pacient de Covid.

 L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte.

 L’accés al recinte en jornada de partit es farà per la porta del carrer Sant Joan de la Salle, 33






Zona Poliesportiu La Salle Bonanova: 



 L’aforament del poliesportiu és limitat. Els equips locals i visitants hauran de complir la normativa específica establerta 

pel Poliesportiu.









4. Actuació en cas de sospita de contagi 





Identificació del responsable de Permanència en jornada de partit 

 En jornada de partit, el responsable de permanència del Club Esportiu La Salle Bonanova, serà també el responsable del 

compliment del protocol d’actuació.

 Per defecte, el responsable de permanència serà també responsable de la gestió de les persones que presentin 

símptomes de Covid 19.

 El responsable de la gestió de casos sospitosos és el Director del Club.

 Per defecte, aquesta responsabilitat passa al Director Administratiu, seguit dels Directors de secció presents en el Club 

en el moment dels fets.




Localització del material de protecció 



 El material de protecció i higienització es troba a:

 Les oficines del Club

 Oficina del Director Esportiu de la secció de futbol

 L’ accés a aquest material és lliure per tots els treballadors del Club. 

 Tot i així, en cas d’utilitzar-lo, preguem informeu a la secretaria del Club per facilitar el control de l’stock. 

 

 
Localització de l’espai d’aïllament 

 

L’espai específic per gestionar l’aparició d’un possible cas de contagi durant l’horari d’activitat serà: 

 En horari d’obertura de l’escola: El despatx situat a l’entrada principal de l’escola (davant la recepció principal). 

 Fora d’horari d’obertura de l’escola: El vestidor nº 3 del camp de futbol  

 
Modalitats d’intervenció 

 

Quan la persona simptomàtica és un entrenador o un treballador del Club: 

 
Si un entrenador del club té símptomes compatibles amb la Covid 19 mentre està impartint l’entrenament haurà de: 

 

 Contactar amb el Director Esportiu de la seva secció per trobar un substitut de manera immediata. 

 El responsable dels casos sospitosos mantindrà la distància de seguretat i es col·locarà una mascareta FFP2. 

 Entregarà una altre mascareta FFP2 al treballador i un joc de guants per recollir les seves pertinences. 

 El simptomàtic haurà de contactar amb el seu CAP (Centre d’Assistència Primària) i seguir les indicacions dels 

metges. 

 El responsable del Club demanarà al servei de neteja del col·legi la desinfecció del espai de confinament (també la 

oficina del Club i el “cuartet” de material si és necessari). 

 Si el treballador no pot desplaçar-se, només el responsable del Club l’acompanyarà a l’espai habilitat d’aïllament i 

contactarà amb un familiar o, si és necessari, amb els serveis d’urgència (061). 

 El responsable del Club contactarà amb el responsable Covid del Col·legi per informar i valorar les possibles 

implicacions. 

 L’aïllament de l’equip i de les persones que hagin tingut contacte amb el simptomàtic es valorarà amb les autoritats 

sanitàries. 

 

 

 

 



Quan la persona simptomàtica és un esportista del Club: 

 

 L’entrenador contactarà amb el responsable de gestió dels casos sospitosos del club. 

 El responsable dels casos sospitosos mantindrà la distància de seguretat i es posarà una mascareta FFP2 

 Entregarà al jugador una mascareta FFP2 i un joc de guants per recollir les seves pertinences. 

 El responsable del Club acompanyarà al jugador al espai d’aïllament, contactarà amb la família i se’ls 
 Indicarà com contactar amb el CAP per comprovar els símptomes.  

 Si és necessari, el responsable del Club avisarà als serveis d’urgència (061). 

 El jugador quedarà confinat a casa seva fins obtenir els resultats de les proves. 

 Si el jugador té germans al Club o a l’escola, tots hauran de seguir el mateix confinament fins obtenir els resultats de 
les proves. 

 El responsable del Club demanarà al servei de neteja del col·legi la desinfecció de l’espai d’aïllament i la oficina del 
Club i “cuartet” de material, en cas necessari. 

 El responsable del Club contactarà amb el responsable Covid del Col·legi per informar i valorar les possibles 
implicacions. 

 El confinament de l’equip i de les persones que han estat en contacte amb la persona simptomàtica es valorarà amb 
les autoritats sanitàries. 

 
5. Implicacions en l’activitat del Club 
 

Des del Club recordem que les possibles implicacions en relació amb la detecció d’un casa de Covid19 es valorarà directament 

amb les autoritats sanitàries. 

Amb l’objectiu de garantir el caràcter oficial i la transparència de la informació, la Junta Directiva informa que comunicarà totes 

les informacions i las decisions a través dels canals oficials del Club. 

 

 

 

 

 


