PLA DE REOBERTURA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (FASE 1)1

A. ACTIVITAT ESPORTIVA A LES INSTAL.LACIONS A L’AIRE LLIURE
 Quines instal·lacions esportives són considerades a l’aire lliure?
Es considera instal·lació a l’aire lliure aquella instal·lació esportiva descoberta, ja sigui ubicada dins d’un recinte
obert o tancat, sense sostre i parets simultàniament, i que permet la pràctica d’una modalitat esportiva. S’exclouen
en aquest cas les piscines i les zones d’aigua.

 Qui hi pot accedir?
Pot accedir a una instal·lació a l’aire lliure qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una pràctica esportiva, inclosos
esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.
.

 Com s’hi pot accedir?

Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació, que
haurà d’organitzar torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre a la instal·lació.

 Què s’hi permet fer?
Es permet la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin realitzar per un màxim de dues
persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció, i la distància de dos
metres. També caldrà respectar el límit del 30% de capacitat d’aforament de l’ús esportiu de la instal·lació, i
habilitar un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones.

 Està permès l’accés a entrenadors/preparadors físics?
Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador, si és necessari, degudament acreditat, a excepció de
les persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.

B. ACTIVITAT ESPORTIVA ALS CENTRES ESPORTIUS
 Es pot fer ús dels centres esportius de titularitat pública o privada?
Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada poden oferir serveis esportius amb caràcter
individualitzat i amb cita prèvia. Es farà sense contacte físic, per torns prèviament estipulats i evitant
l’acumulació de persones en els accessos.

 Quin aforament hi ha permès?
L’activitat esportiva només permet l’atenció a una persona per entrenador per torn.
Si el centre compta amb diversos entrenadors, es pot donar servei individualitzat a tantes persones com
entrenadors tingui, sense superar el 30% de l’aforament d’usuaris ni disminuir la distància de seguretat de dos
metres entre persones.

 Quins espais es poden utilitzar?
No es poden obrir els vestidors ni les zones de dutxes, tot i que es poden habilitar espais auxiliars en casos
necessaris, que podran ocupar com a màxim una persona, a excepció dels casos en què es requereixi un
acompanyant.
Aquests espais s’hauran de netejar i desinfectar immediatament després de cada ús i al final de la jornada.

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 399/2020 de 9 de Maig, publicada al BOE núm. 130 de 9/5/2020, i comunicat
de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya en relació a la posada en marxa de la
fase 1 del desconfinament en l’àmbit de l’esport i l’activitat física
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C. EQUIPAMENTS QUE S’OBRIRAN AL PÚBLIC
Els equipaments que s’obriran al públic seguint els requeriments de l’ Ordre SND 399/2020 de 9 de Maig,
publicada al BOE núm. 130 de 9/5/2020, i comunicat de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de
Catalunya en relació a la posada en marxa de la fase 1 del desconfinament en l’àmbit de l’esport i l’activitat física,
són els següents:
1. Estadi d’Atletisme del Congost
2. Espai Andreu Vivó (Sala de Gimnàstica artística).
3. Camp de futbol Mión-Puigberenguer

D. NORMES D’ÚS GENERALS










Es disposarà de gel desinfectant perquè cada usuari es netegi les mans a l’entrada i sortida de
l’equipament.
Es precintarà tot el mobiliari i material esportiu que no es pot fer servir
Els recorreguts dels esportistes permesos estaran senyalitzats
És obligatori mantenir la distància social de seguretat de 2 m. entre usuaris, en cas contrari, l’ús de la
mascareta és obligatori.
Aforament limitat a 10 persones per cada franja horària.
Els vestidors i les zones de bar estaran tancats.
Queda prohibit fer servir les grades.
Cada esportista pot portar el seu propi material esportiu personal necessari per l’entrenament.
Prèviament a l’obertura de la instal·lació, es portarà a terme la neteja i desinfecció. Tasques que també es
realitzaran a la finalització de cada torn d’activitat en les zones comunes i en el material compartit després de
cada ús. Quan acabi la jornada, caldrà repetir la neteja de la instal·lació
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1. ESTADI D’ATLETISME DEL CONGOST
 Qui hi pot accedir?
Per fer ús de l’estadi cal ser major d’edat amb llicència federativa o ser soci del club Atlètic Manresa i respectar
en tot moment les mesures d’higiene i protecció sanitària previstes a l’ordre SND/399/2020.article 42.
Només és permesa l’entrada de menors si aquests van acompanyats d’un pare/mare o tutor legal que sigui soci
del Club Atlètic Manresa.

 En quin horari?
L’horari d’obertura serà de 8,30 h a 14 h i de 17 h a 20 h, de dilluns a divendres.
Es podrà fer reserves en les següents franges horàries:
Matí

-

1r. torn de 8,30 h a 10.00 h
2n. torn de 10.00 h a 11.30 h
3r. torn de 12,30 h a 14.00 h

Tarda:

-

4t. torn de 17.00 h a 18,30 h
5è. torn de 18,30 h a 20.00 h

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 10 persones.

 Com s’hi pot accedir?
Caldrà haver demanat cita prèvia a l‘adreça electrònica complex@ajmanresa.cat o bé trucar al tel. 938728422
(complex del Vell Congost), amb una antelació mínima de 24 h.
Les sol·licituds es podran començar a trametre a partir del 26 de maig del 2020.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament
Un cop rebuda la confirmació, es podrà accedir per la porta situada al costat dels vestidors dels camps de terra i
sortir per la porta sud assenyalada en el plànol.
L’Estadi estarà tancat mentre es desenvolupa la sessió d’entrenament i s’obrirà a cada canvi de torn.
El control d’accessos i de l’aforament anirà a càrrec d’un responsable municipal.
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 Quins espais i material es poden utilitzar?
Es podrà utilitzar la pista sintètica d’atletisme, el circuit de fúting i l’espai central de gespa. La resta d’espais
(vestidors, gimnàs, grades, oficines i magatzems) estan tancats.
No es podrà fer ús dels materials esportius i tècnics propis de l’Estadi d’Atletisme, ni les zones dels salts de perxa,
llarga i alçada, i zona de llançaments. No obstant, cada esportista podrà portar el seu propi material esportiu
personal necessari per l’entrenament
S’obrirà el WC de públic situat a l’exterior dels camps de terra. Per fer-lo servir caldrà demanar la clau al
responsable municipal.

 Quan es farà la neteja i desinfecció?
Prèviament a l’obertura de la instal·lació, es portarà a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com
del elements que han pogut estar en contacte amb els usuaris (baranes, portes, matalassos zones de caiguda...).
El WC de públic es netejarà amb el horaris següents:
-

7.45 h
11.30 h
14.00 h
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2. ESPAI ANDREU VIVÓ (SALA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA)
 Qui hi pot accedir?
Poden fer ús de la sala els esportistes d’alt nivell (DAN) i esportistes d’alt rendiment esportiu.

 En quin horari?
L’horari d’obertura serà de 9,30 h a 14 h, de dilluns a divendres.
Es podrà fer reserves en les següents franges horàries:
-

1r torn de 9,30 h a 11.30 h
2n torn d’ 11.30 h a 14.00 h

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 10 persones.

 Com s’hi pot accedir?
Caldrà haver demanat cita prèvia a l‘adreça electrònica complex@ajmanresa.cat o bé trucar al tel. 938728422
(complex del Vell Congost), amb una antelació mínima de 24 h.
Les sol·licituds es podran començar a trametre a partir del 26 de maig del 2020.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament.
Un cop rebuda la confirmació, l’entrada es farà a través de la porta de vidre situada al costat de l’oficina i la sortida
es realitzarà per la porta d'emergència situada al costat del cementiri.

 Quins espais i material es poden utilitzar?
L’esportista podrà fer ús dels elements gimnàstics fixes de la sala. No obstant, haurà de notificar prèviament quins
aparells gimnàstics utilitzarà per tal de programar i controlar la corresponent desinfecció posterior.
Si es fan servir els materials esportius i aparells tècnics s’han de desinfectar després del seu ús per cada esportista
que els utilitzi. Els esportistes podran portar el seu propi material esportiu personal necessari per l’entrenament.
Els vestidors, espai babygim i sala de musculació estaran tancats.
S’obrirà el WC de públic situat al vestíbul del complex.
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 Quan es farà la neteja i desinfecció?
Prèviament a l’obertura de la instal·lació, es portarà a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com
del elements que han pogut estar en contacte amb els usuaris (baranes, portes, matalassos zones de caiguda...)
amb el horaris següents:
-

7.45 h Netejadora pla ocupació
14.00 h Netejadora pla ocupació

El WC de públic es netejarà amb el horaris següents:
-

7,35 h
11,00 h
14,00 h
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3. CAMP DE FUTBOL
PUIGBERENGUER

MION-

 Qui hi pot accedir?
Podran fer ús del camp de futbol esportistes federats, tècnics i directius del FC Pirinaica.

 En quin horari?
L’horari d’obertura serà de 17:00 h 21:30 h, de dilluns a divendres.
Es podrà fer reserves en les següents franges horàries:
-

1r torn de 17:00 a 17:50
2n torn de 18:05 a 18:55
3er torn de 19:10 a 20:00
4art torn de 20:15 a 21:05

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 10 persones. Els entrenaments seran individuals, sense
interacció entre esportistes.

 Com s’hi pot accedir?
Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia a l’entitat gestora de la instal·lació, el FC
Pirinaica, a l‘adreça electrònica pirinaicaavmp@gmail.com o bé trucar al tel. 608742007
L’entrada es farà a través de l’accés principal situat al Camí de la Gravera (porta exterior al costat del bar) i la
sortida es realitzarà per la porta de servei que s’indica en el plànol.
El control d’accessos i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables del club.

 Quins espais i material es poden utilitzar?
S’utilitzarà el terreny de joc, magatzems i el WC de públic, que seran d’ús intern pels esportistes i personal
autoritzat.
Els vestidors i zona de bar, inclosa la terrassa estaran tancats.
L’esportista o entrenador ha de notificar prèviament quins materials esportius utilitzarà per tal de programar la
corresponent desinfecció posterior. No obstant, cada esportista podrà portar el seu propi material esportiu
personal necessari per l’entrenament, el qual ha de ser d’ús individual.
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No és recomana l’ús del mobiliari
banquetes o lliteres. Aquest
discapacitat física, o en cas de situacions d’emergència sanitària.

de la instal·lació, com ara cadires,
queda restringit a persones amb

 Quan es farà la neteja i desinfecció?
Prèviament a l’obertura de la instal·lació, es portarà a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com
del elements que han pogut estar en contacte amb els usuaris.
Els espais comuns es netejaran com a mínim un cop al dia, abans de l’inici de cada jornada amb el horaris
següents:
- 16:30 h
- 21:20 h
Els horaris del servei de neteja del WC seran els següents:
- De 17:50h a 18:05
- De 18:55h a 19:10
- De 20:00h a 20:15
Els materials utilitzats s’hauran de desinfectar un cop finalitzada la sessió i no es podran lliurar a un altre esportista
fins que no es garanteixi la seva neteja.
El club podrà implementar mesures complementaris de control, sempre i quan ajudin a augmentar la seguretat i
salut dels usuaris, i minimitzar els riscos de contagi pel virus de la COVID-19. Aquestes mesures extraordinàries
hauran de tenir el vist i plau de l’Ajuntament.
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