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AFECTACIONS EN L’ACTIVITAT ESPORTIVA, DAVANT LES 

NOVES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE LA 

GENERALITAT PER ATURAR L’INCREMENT DE CASOS DE 
COVID-19 A CATALUNYA (14/10/2020) 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat aquesta setmana 

un seguit de noves mesures per tal d’aturar l’increment de contagis per 

COVID-19 al país, algunes de les quals tenen incidència directe en 

l’activitat i la pràctica esportiva. 
 

Les mesures tenen com a objectiu reduir tota l’activitat, per tal de 

contenir el brot epidemiològic, inclosa la pràctica esportiva, 

minimitzant els desplaçaments i posant especial atenció en el 
treball dins el marc del grup bombolla 

 

PROPOSTA DE REDUCCIÓ AL 50% DE L’ACTIVITAT EN 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 

Atenent a la resolució de la Generalitat sobre el paquet de mesures 
extraordinàries per aturar l’increment de casos de COVID-19, que avui 

s’ha de publicar i que entra en vigor a partir de demà divendres 

16 d’octubre, informem en detall de les afectacions a nivell esportiu. 
 

S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives 

previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de 

vigència d’aquesta resolució, a excepció de les competicions 

oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals. 

 
Per tant queden suspesos tots els partits programats durant 

aquests 15 dies. Les instal·lacions i els equipaments esportius es 

poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de 

l’aforament, que hi hagi control d’accés i compleixin les indicacions dels 
plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del 

PROCICAT. 

 

Tanmateix es prohibeix tant la realització de partits 
d’entrenament entre diversos equips d’una mateixa entitat, 

com la realització de grups d’entrenament fora del grup 

bombolla de l’equip de pertinença. 
No s'acceptaran ampliacions d'horaris d'entrenaments. 
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Pavelló Municipal d’Esports: 

 

- Afectació Pistes poliesportives: Atenent a aquesta reducció, es limita 
l’aforament a 13 jugadors per pista. La màxima prioritat és 

l’establiment i la no vulneració dels grups bombolla, això limita els 

entrenaments a 1 equip per pista. 

 
- Afectació Sales: 

 

Espai esportiu Aforament màxim al 50% 

Gimnàs esportiu Casernes 20 persones 

Gimnàs petit i sala musculació 

Casernes 

4 persones 

Sala tennis taula 4 persones per sala 

Sala billar 4 persones 

 

CEM Isaac Gálvez (pavelló i pista annexa) 

 

Atenent a la reducció es limita l’aforament a 24 esportistes per 
pavelló, i manteniment del grup bombolla. Es limita l’activitat a l’ús 

simultani per part de dos equips de 1/3 de pista (deixant sempre 

lliure la pista central) tant al pavelló com a l’annex, i 1 equip a 

pista sencera. 

Es trasllada a les entitats usuàries la decisió de la supressió de la pista 
central per tal què, atenent als criteris establerts, puguin programar la 

seva activitat repartint de la manera mes equitativa possible la pèrdua 

de l’espai d’entrenament. 

 

Complex Municipal de futbol 

 

Per tal de donar compliment a la resolució de la Generalitat de 
Catalunya es limita l’aforament a 11 esportistes en camp de 

futbol  7  i  a   33   esportistes   en   camp   de   futbol   11.   

En el cas del rugbi es mantenen els mateixos números: 7 i 33 

esportistes, respectivament. 

 
Així doncs, l’activitat esportiva està limitada als grups bombolla, i a 

l’ús d’un equip de futbol 7 ( o rugbi 7) per als camps de futbol 7 i un 

equip de futbol 11 per cada ½ camp de futbol 11. 

 

És imprescindible que les entitats usuàries reprogramin les diferents 
franges horaris que tenen disponibles, per tal d’adaptar la seva 

activitat a la normativa vigent. 
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Pista poliesportiva de la Collada els Sis Camins 
 

 

Segons els nous criteris de reducció es limita l’aforament a 24 

esportistes. Pel que fa als esports d’equip, atenent als principis 

d’aforament i manteniment del grup bombolla es limita l’activitat a 
l’ús simultani per part de dos equips simultanis. 
- Pistes d’atletisme 

Atenent a la reducció de l’aforament es limita l’ús a 40 esportistes, 

que en el torn de tarda, suposa la limitació de l’activitat programada 

reduint l’aforament màxim de cada entitat, segons l’assignació 
següent: 

 
Horaris d’escola: 
Dinami-k: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20 hores 
30 esportistes. Dimarts de 17.30 a 20 h 10 esportistes 
Atletes VNG: De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 
hores 10 esportistes Transtriatló: Dimarts de 18.45 a 

20 hores 20 esportistes 

 
Horaris adults: 
Dinamik: De dilluns a divendres de 20 a 22 hores 10 

esportistes Atletes VNG: De dilluns a divendres de 

20 a 22 hores 10 esportistes Transtriatló: Dimecres 

de 20 a 22 hores 20 esportistes 

 
 

Circuit de Ciclisme 

 

Atenent a la reducció de l’aforament es limita l’ús de la instal·lació 

a 20 esportistes. 

 
A partir d’aquestes indicacions cal que les entitats refacin els seus 

horaris per a les pròximes dues setmanes. La mesura entra en vigor 

aquest mateix divendres 16 d’octubre, on ja només  podrà 

entrenar un equip per torn. 
Pel que fa als accessos d’entrada i sortida es mantenen els actuals 

protocols. Preguem doncs que treballeu amb la nova proposta d’horaris 

per tal que demà mateix, si res no varia, ja es pugui dur a terme. 

 

 
Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2020 
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