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1. PRESENTACIÓ 
Aquest document defineix les línies d’actuació de com s’ha de desenvolupar la 

temporada 2020-2021 pel que fa referència a l’Handbol Cooperativa Sant Boi 

(HCSB), en tots els seus equips i en la presència de públic en els dies de 

competició, en l’ús del CEM Pau Gasol. Aquesta actuació s’emmarca en el 

context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la Covid-19. 

En l’elaboració d’aquest protocol, com a model de marc normatiu, hem seguit les 

mesures concretes que s’exposen al Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de 

Catalunya (SGEiAF)1 i al document Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana2. 

2. MARC PEDAGÒGIC 
L’HCSB és una entitat esportiva sense ànim de lucre que es compromet a la 

promoció i pràctica de l'handbol, entenent l'esport com a instrument per al 

desenvolupament físic i psicològic de l'individu i per aconseguir que es 

converteixin en persones compromeses i disciplinades amb la societat. 

Davant de la situació d’excepcionalitat que estem vivint, l’HCSB com a club 

esportiu, vol fer que totes les activitats esportives que es duran a terme en el 

CEM Pau Gasol siguin el més segures i responsables per a tothom. 

Per això, a l’hora de dissenyar la planificació esportiva dels nostres equips, els 

partits oficials de la temporada, tant de la FCH com dels Jocs Escolars, i els 

partits amistosos que puguem fer, hem valorat els següents aspectes: 

- El creixement personal dels nostres jugadors/es a través de l’esport. 

- L’aprenentatge dels diferents valors que suposa la pràctica esportiva 

general, i la de l’handbol en particular. 

- El saber competir de forma esportiva i respectant, sempre, els nostres 

rivals, els i les àrbitres i, també, el públic assistent als partits del CEM Pau 

Gasol. 

                                                           
1 www.esports.gencat.cat/desconfinament 
2 https://canalsalut.gencat.cat/ 

www.esports.gencat.cat/desconfinament
https://canalsalut.gencat.cat/
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3. DESTINATARIS 
L’HCSB és el responsable de tots els seus integrants (jugadors/es, 

entrenadors/es, membres del cos tècnic, directius/ves i públic en general) i dels 

equips que ens visitaran setmanalment al CEM Pau Gasol. 

4. MESURES CONCRETES A APLICAR ALS EQUIPS DE L’HCSB 

DURANT LA SEVA ESTADA AL CEM PAU GASOL 

4.1. EQUIPS BASE (PRE-BENJAMINS, BENJAMINS I ALEVINS) 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 

a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

Disposarem visiblement per a tots els i les esportistes, així com dels entrenadors 

i entrenadores, i dels delegats i delegades, de cartells informatius amb les 

mesures d’higiene bàsiques i essencials i de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi establertes per les autoritats sanitàries. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Tots els jugadors/es faran servir les instal·lacions del CEM Pau Gasol únicament 

pels partits de competició, sent, la seva entrada, per la porta principal. 

Tots els jugadors/es quedaran concentrats amb temps prudencial, i evitant les 

aglomeracions, per a poder fer, per part dels i de les responsables de l’equip, les 

següents accions: 

- Recepció de la Declaració Responsable complimentada i signada per part 

dels pares, mares o tutors i tutores legals. 

- Presa de la temperatura abans d’accedir-hi a les instal·lacions del CEM 

Pau Gasol, no permetent-la en cas que sigui igual o superior a 37’3. 

- Garantir l’accés i la circulació per les instal·lacions del CEM Pau Gasol en 

una sola direcció i evitant els encreuaments. 
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Tots els jugadors/es hauran de venir amb l’equipació de jugar posada de casa i 

no podran fer-ne ús dels vestuaris. 

Tots els jugadors/es hauran de portar la seva pilota de casa. 

Tots els membres de l’equip hauran d’anar amb la mascareta posada fins a l’inici 

de l’activitat esportiva i circular per les zones habilitades sempre 

acompanyats/des pels membres del cos tècnic (entrenadors/es i/o delegats/des). 

A la sortida, es procedirà d’igual manera. 

Tots els membres de l’equip hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

abans d’entrar a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. 

Després dels partits es procedirà a la desinfecció, tant de les zones utilitzades 

com dels materials esportius específics, amb materials i productes desinfectants 

a càrrec de les persones designades pel Club i la seva Junta Directiva. 

4.2. EQUIPS INFANTILS (MASCULINS I FEMENINS) 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 

a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

Disposarem visiblement per a tots els i les esportistes, així com dels entrenadors 

i entrenadores, i dels delegats i delegades, de cartells informatius amb les 

mesures d’higiene bàsiques i essencials i de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi establertes per les autoritats sanitàries. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Tots els jugadors/es faran servir les instal·lacions del CEM Pau Gasol tant en els 

dies de partit com en els dies d’entrenament sent, la seva entrada, per la porta 

principal. 

Tots els jugadors/es quedaran concentrats amb temps prudencial, i evitant les 

aglomeracions, per a poder fer, per part dels i de les responsables de l’equip, les 

següents accions: 
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- Recepció de la Declaració Responsable complimentada i signada per part 

dels pares, mares o tutors i tutores legals. 

- Presa de la temperatura abans d’accedir-hi a les instal·lacions del CEM 

Pau Gasol, no permetent-la en cas que sigui igual o superior a 37’3. 

- Garantir l’accés i la circulació per les instal·lacions del CEM Pau Gasol en 

una sola direcció i evitant els encreuaments. 

Tots els jugadors/es hauran de venir amb l’equipació d’entrenar, o de jugar, 

posada de casa i no podran fer-ne ús dels vestuaris durant els dies 

d’entrenament. Només podran fer-ne ús els dies de partit tenint, com a màxim, 

la capacitat d’onze persones i de dos a les dutxes. Les persones que no puguin 

accedir-hi, per capacitat, hauran d’esperar en les zones habilitades a tal efecte. 

Tots els jugadors/es hauran de portar la seva pilota de casa. 

Tots els membres de l’equip hauran d’anar amb la mascareta posada fins a l’inici 

de l’activitat esportiva i circular per les zones habilitades sempre 

acompanyats/des pels membres del cos tècnic (entrenadors/es i/o delegats/des). 

A la sortida, es procedirà d’igual manera. 

Tots els membres de l’equip hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

abans d’entrar a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. 

Després dels partits es procedirà a la desinfecció, tant de les zones utilitzades 

com dels materials esportius específics, amb materials i productes desinfectants 

a càrrec de les persones designades pel Club i la seva Junta Directiva. 

4.3. EQUIPS CADETS (MASCULINS I FEMENINS) 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 

a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

Disposarem visiblement per a tots els i les esportistes, així com dels entrenadors 

i entrenadores, i dels delegats i delegades, de cartells informatius amb les  
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mesures d’higiene bàsiques i essencials i de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi establertes per les autoritats sanitàries. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Tots els jugadors/es faran servir les instal·lacions del CEM Pau Gasol tant en els 

dies de partit com en els dies d’entrenament sent, la seva entrada, per la porta 

principal. 

Tots els jugadors/es quedaran concentrats amb temps prudencial, i evitant les 

aglomeracions, per a poder fer, per part dels i de les responsables de l’equip, les 

següents accions: 

- Recepció de la Declaració Responsable complimentada i signada per part 

dels pares, mares o tutors i tutores legals. 

- Presa de la temperatura abans d’accedir-hi a les instal·lacions del CEM 

Pau Gasol, no permetent-la en cas que sigui igual o superior a 37’3. 

- Garantir l’accés i la circulació per les instal·lacions del CEM Pau Gasol en 

una sola direcció i evitant els encreuaments. 

Tots els jugadors/es hauran de venir amb l’equipació d’entrenar, o de jugar, 

posada de casa i no podran fer-ne ús dels vestuaris durant els dies 

d’entrenament. Només podran fer-ne ús els dies de partit tenint, com a màxim, 

la capacitat d’onze persones i de dos a les dutxes. Les persones que no puguin 

accedir-hi, per capacitat, hauran d’esperar en les zones habilitades a tal efecte. 

Tots els jugadors/es hauran de portar la seva pilota de casa. 

Tots els membres de l’equip hauran d’anar amb la mascareta posada fins a l’inici 

de l’activitat esportiva i circular per les zones habilitades sempre 

acompanyats/des pels membres del cos tècnic (entrenadors/es i/o delegats/des). 

A la sortida, es procedirà d’igual manera. 

Tots els membres de l’equip hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

abans d’entrar a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. 
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Després dels partits es procedirà a la desinfecció, tant de les zones utilitzades 

com dels materials esportius específics, amb materials i productes desinfectants 

a càrrec de les persones designades pel Club i la seva Junta Directiva. 

4.4. EQUIPS JUVENILS (MASCULINS I FEMENINS) 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 

a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

Disposarem visiblement per a tots els i les esportistes, així com dels entrenadors 

i entrenadores, i dels delegats i delegades, de cartells informatius amb les 

mesures d’higiene bàsiques i essencials i de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi establertes per les autoritats sanitàries. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Tots els jugadors/es faran servir les instal·lacions del CEM Pau Gasol tant en els 

dies de partit com en els dies d’entrenament sent, la seva entrada, per la porta 

principal. 

Tots els jugadors/es quedaran concentrats amb temps prudencial, i evitant les 

aglomeracions, per a poder fer, per part dels i de les responsables de l’equip, les 

següents accions: 

- Recepció de la Declaració Responsable complimentada i signada pels 

jugadors/es que siguin majors d’edat, o per part dels pares, mares o tutors 

i tutores legals en cas que encara siguin menors d’edat. 

- Presa de la temperatura abans d’accedir-hi a les instal·lacions del CEM 

Pau Gasol, no permetent-la en cas que sigui igual o superior a 37’3. 

- Garantir l’accés i la circulació per les instal·lacions del CEM Pau Gasol en 

una sola direcció i evitant els encreuaments. 

Tots els jugadors/es hauran de venir amb l’equipació, recomanablement, 

d’entrenar, o de jugar, posada de casa i podran fer-ne ús dels vestuaris durant 

els dies d’entrenament (l’1 i el 2 els equips femenins i el 3 i el 4 els equips  
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masculins) i els dies de partit (l’1 i el 2 seran sempre els locals) tenint, com a 

màxim, la capacitat d’onze persones i de dos a les dutxes. Les persones que no 

puguin accedir-hi, per capacitat, hauran d’esperar en les zones habilitades a tal 

efecte. 

Tots els membres de l’equip hauran d’anar amb la mascareta posada fins a l’inici 

de l’activitat esportiva i circular per les zones habilitades sempre 

acompanyats/des pels membres del cos tècnic (entrenadors/es i/o delegats/des). 

A la sortida, es procedirà d’igual manera. 

Tots els membres de l’equip hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

abans d’entrar a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. 

Després dels partits es procedirà a la desinfecció, tant de les zones utilitzades 

com dels materials esportius específics, amb materials i productes desinfectants 

a càrrec de les persones designades pel Club i la seva Junta Directiva. 

4.5. EQUIPS SÈNIORS (MASCULINS I FEMENINS) 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 

a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

Disposarem visiblement per a tots els i les esportistes, així com dels entrenadors 

i entrenadores, i dels delegats i delegades, de cartells informatius amb les 

mesures d’higiene bàsiques i essencials i de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi establertes per les autoritats sanitàries. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Tots els jugadors/es faran servir les instal·lacions del CEM Pau Gasol tant en els 

dies de partit com en els dies d’entrenament sent, la seva entrada, per la porta 

principal. 

Tots els jugadors/es quedaran concentrats amb temps prudencial, i evitant les 

aglomeracions, per a poder fer, per part dels i de les responsables de l’equip, les 

següents accions: 



 

8 
 

 

- Recepció de la Declaració Responsable complimentada i signada pels 

jugadors/es que siguin majors d’edat, o per part dels pares, mares o tutors 

i tutores legals en cas que encara siguin menors d’edat. 

- Presa de la temperatura abans d’accedir-hi a les instal·lacions del CEM 

Pau Gasol, no permetent-la en cas que sigui igual o superior a 37’3. 

- Garantir l’accés i la circulació per les instal·lacions del CEM Pau Gasol en 

una sola direcció i evitant els encreuaments. 

Tots els jugadors/es hauran de venir amb l’equipació, recomanablement, 

d’entrenar, o de jugar, posada de casa i podran fer-ne ús dels vestuaris durant 

els dies d’entrenament (l’1 i el 2 els equips femenins i el 3 i el 4 els equips 

masculins) i els dies de partit (l’1 i el 2 seran sempre els locals) tenint, com a 

màxim, la capacitat d’onze persones i de dos a les dutxes. Les persones que no 

puguin accedir-hi, per capacitat, hauran d’esperar en les zones habilitades a tal 

efecte. 

Tots els membres de l’equip hauran d’anar amb la mascareta posada fins a l’inici 

de l’activitat esportiva i circular per les zones habilitades sempre 

acompanyats/des pels membres del cos tècnic (entrenadors/es i/o delegats/des). 

A la sortida, es procedirà d’igual manera. 

Tots els membres de l’equip hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans 

abans d’entrar a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. 

Després dels partits es procedirà a la desinfecció, tant de les zones utilitzades 

com dels materials esportius específics, amb materials i productes desinfectants 

a càrrec de les persones designades pel Club i la seva Junta Directiva. 

5. MESURES CONCRETES A APLICAR AL PÚBLIC ASSISTENT EN 

ELS PARTITS DEL CEM PAU GASOL 
A continuació detallem quines mesures, procediments i actuacions realitzarem 

per garantir el compliment de la normativa establerta per a cada un dels següents 

aspectes: 
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a) Mesures informatives i de prevenció de la Covid-19 

L’accés es realitzarà, exclusivament, per la porta situada en l’exterior del CEM 

Pau Gasol i l’espera per a accedir-hi es produirà en les zones habilitades 

mantenint la distància de seguretat i amb la mascareta posada. 

Disposarem visiblement per a totes les persones assistents als partits, en el CEM 

Pau Gasol, de cartells informatius amb les mesures d’higiene bàsiques i 

essencials i de les recomanacions per evitar el risc de contagi establertes per les 

autoritats sanitàries. 

També disposarem de cartells informatius de l’aforament permès a la grada. 

Des del Club i la seva Junta Directiva designarem les persones responsables de 

seguretat i higiene per tal de fer complir les normes d’accés a la grada del CEM 

Pau Gasol (passar control de temperatura, rentat de mans amb solucions 

hidroalcohòliques, facilitar les dades personals (nom, cognoms, DNI i telèfon) i 

signar la declaració de responsabilitat  per a garantir una possible traçabilitat). 

També serà obligatori l’ús de les mascaretes durant tot el temps que romanguin 

en les instal·lacions. 

Les persones que donin una temperatura igual o superior a 37’3 no se’ls 

permetrà l’entrada a les instal·lacions del CEM Pau Gasol. En cas d’insistència 

per part de la persona, es procedirà a avisar als cossos i forces de seguretat per 

tal que hi intervinguin. 

b) Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions 

Farem totes les tasques de desinfecció que disposi el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya després de cada partit jugat. Farem especial esment 

a les zones d’accés i als seients de la grada.  

Aquestes mesures estaran en funcionament, només, els dies de partit i les 

posarem en pràctica després de cada partit i abans de començar el següent. Per 

tant, es procedirà a desallotjar a totes les persones que hagin estat a la grada 

del CEM Pau Gasol. 

 



 

10 
 

 

Disposarem a l’entrada de la grada de solucions hidroalcohòliques, per a que 

totes les persones que hi accedeixin, en puguin disposar. 

Diferenciarem, amb senyals al terra, l’entrada i la sortida de manera que la 

circulació sigui d’un sol sentit i s’evitin els encreuaments. 

La porta d’accés quedarà tancada cinc minuts després d’haver començat el partit 

corresponent i no es permetrà la sortida, i si es produeix no es permetrà 

novament l’entrada, fins que n’hagi acabat. 

c) Aforament de les grades del CEM Pau Gasol 

L’aforament màxim de la grada serà de 60 persones (20 per a les persones dels 

equips visitants i 40 per a les persones dels equips HCSB). Les zones per al 

públic visitant i per al públic HCSB estaran perfectament senyalitzades. 

Els seients de la grada estaran perfectament senyalitzats pel seu ús: dos ocupats 

per unitat familiar i quatre lliures. Les files que es podran ocupar només seran la 

primera i la tercera. 

El públic HCSB que tindrà prioritat serà el dels equips que hi juguin els partits. 

Per això, els delegats/des facilitaran a les persones designades pel Club i la 

Junta Directiva un llistat amb el nom, cognoms, DNI i telèfon de les persones que 

hi assistiran. Amb això, es facilitarà l’accés a la grada i es garantirà una possible 

traçabilitat en cas de contagi. 

L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona, excepte en aquells supòsits 

de persones que puguin necessitar assistència. En aquest cas, també es 

permetrà la utilització per la persona acompanyant. 

6. EXPEDIENT INTERN D’ACREDITACIÓ D’ADOPCIÓ DE 

MESURES 
Els i les responsables de seguretat i higiene designats pel Club i la Junta 

Directiva hauran de disposar d’una carpeta on s’inclouran tots els protocols, 

registres i documents requerits: 

- Protocol Actuació HCSB. 

- Pla d’Actuació per a Entitats Visitants. 
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- Declaració de responsabilitat complimentada i signada per tots els 

membres dels equips HCSB, dels equips que vinguin a jugar al CEM Pau  

Gasol i de les persones que hi assisteixin als partits jugats en el CEM Pau 

Gasol. 

- Registre de la presa de temperatura de tots els membres dels equips 

HCSB, dels equips que vinguin a jugar al CEM Pau Gasol i de les 

persones que hi assisteixin als partits jugats en el CEM Pau Gasol. 

 


