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CAMP DE BEISBOL DEL CONGOST1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Podran fer ús del camp de beisbol esportistes federats, tècnics i directius del Beisbol Club Manresa. 
 
L’esportista podrà anar acompanyat d’un sol entrenador/a per torn.  

Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

 

 En quin horari? 
 

L’horari d’obertura serà de 17 h a 21 h de dimarts a divendres i els dissabtes de 15 h a 20 h  

Es podrà fer reserves en les següents franges horàries: 

 - Dimarts i dijous de 17,30 18,50h.  

- Dimarts i dijous de 19:00 a 20.30h  

- Dimecres de 19 a 20:30 h i dissabtes de 16 a 18h.  

   

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 30 persones (inclou esportistes, tècnics i directius).  

 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver demanat cita prèvia a l’entitat gestora de la instal·lació, el Beisbol Club Manresa, a través del 
formulari que trobareu en aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4lDn8OiRIN3-
icsKIoNbX3JHQyBvyTfCrWy4jwdk8Jg1IgQ/viewform. Una vegada enviat quedareu inscrits en els entrenament 
del mes de juny de 2020.  
 

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. Aquesta 
sol·licitud de declaració responsable s’haurà de portar degudament signada el primer dia d’entrenament. 

El registre de reserves i d’assistència caldrà trametre’l a l’Ajuntament cada dia al final de la jornada a l’adreça 
complex@ajmanresa.cat 

El control d’accessos, de temperatures corporals i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables del club. 
Tanmateix, els responsables municipals faran les tasques d’inspecció del protocol del Pla. 
 
 

 Quins espais i material es poden utilitzar? 

S’utilitzarà el terreny de joc del camp de beisbol, magatzems i el WC de públic i que seran d’ús intern pels 
esportistes  i  personal autoritzat. 
 
El túnel de batar estarà obert també amb un màxim de  3 persones (esportistes, tècnics o directius). 
 
Els entrenador han de notificar prèviament quins materials esportius utilitzaran per tal de programar la 
corresponent desinfecció posterior. No obstant, cada esportista haurà de portar el seu propi material esportiu 
personal necessari per a l’entrenament, el qual ha de ser d’ús individual. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4lDn8OiRIN3-icsKIoNbX3JHQyBvyTfCrWy4jwdk8Jg1IgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4lDn8OiRIN3-icsKIoNbX3JHQyBvyTfCrWy4jwdk8Jg1IgQ/viewform
mailto:complex@ajmanresa.cat


    Pla de 
Reobertura dels Equipaments Esportius Municipals 

Fase 3 

2 
 

 

 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 abans de l’inici de cada jornada i posteriorment a l’acabament. 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

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.  
 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 
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CAMP DE RUGBY DEL CONGOST 1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Podran fer ús del camp de Rugby del Congost els esportistes , tècnics i directius del Club Rugby Manresa. 
 
Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

 

 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 18.00 a 19,30 h      
- 2n.torn de 19,30 a 21.00 h 
- 3r. torn de 21.00 a 22.00 h 

 

   

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 30 persones.  

 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver demanat cita prèvia a l’entitat gestora de la instal·lació, el Rugby Manresa, a l‘adreça electrònica 
rugbymanresa@gmail.com o bé trucar al tel. 657275610 

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia. 

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. En el seu 
defecte es recomanable fer el control de temperatura just abans d’entrar al camp que quedarà registrat. No es 
permetrà l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

Les persones autoritzades entraran a través de l’accés principal al camp ( porta gran ) i la sortida es farà per la 
porta petita ( que dona accés a la grada ). 
 
El control d’accessos, de temperatures corporals i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables del club. 
Tanmateix, els responsables municipals faran les tasques d’inspecció del protocol del Pla.  
 
 
 

 
 

mailto:rugbymanresa@gmail.com
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 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 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 a l’entrenament, el qual ha de ser d’ús individual. 
 
No és recomana l’ús del mobiliari de la instal·lació, com ara cadires, banquetes o lliteres. Aquest queda 
restringit a persones amb discapacitat física, o en cas de situacions d’emergència sanitària. 

 
 

 

 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 abans de l’inici de cada jornada i posteriorment a l’acabament, amb el horaris 
següents: 

- 16:30 h  
- 21.30 h 

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

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.  
 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma 
en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 
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CAMP VOLEI PLATJA DEL CONGOST 

 

 Qui hi pot accedir? 

Podran fer ús dels camps volei platja del congost esportistes federats, tècnics i directius l’Associació Esportiva 
Volei Manresa 
Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. Els entrenaments s’intentaran fer evitant el contacte físic  sota la modalitat del 2x2. 

 

 En quin horari? 

L’horari d’obertura serà de 16.30 h 21:30 h, de dilluns a divendres.  

Es podrà fer reserves en les següents franges horàries: 

 - 1er. torn de 16.45 a 18.00 
- 2on.torn de 18:15 a 19.30 h 
- 3er torn de 19:45 a 21.15 h 

 

   

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 30 persones.( 10 per cada camp ) 

 

 Com s’hi pot accedir? 

Es podran fer reserves en les següents franges horàries a la web de l’Associació Esportiva Volei Manresa 

http://v6m.blogspot.com/p/volei-platja.html on hi trobareu els links d’inscripció. 
 
Les sol·licituds es podran trametre a partir del 15  de juny 

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia.. 

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. Es 
recomana fer el control de temperatura just abans d’entrar al camp que quedarà registrat. No es permetrà 
l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

Les persones autoritzades entraran a través de l’accés principal situat a davant  del camp de beisbol,  
La sortida dels dos grups d’entrenament serà esgraonada per un costat del camp 
 
El control d’accessos, de temperatures corporals i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables del club. 
Tanmateix, els responsables municipals faran les tasques d’inspecció del protocol del Pla. 
 

 
 

http://v6m.blogspot.com/p/volei-platja.html
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 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. 
 
 
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 a l’entrenament, el qual ha de ser d’ús individual. 
 
No és recomana l’ús del mobiliari de la instal·lació, com ara cadires o banquetes. Aquest queda restringit a 
persones amb discapacitat física, o en cas de situacions d’emergència sanitària. 

 
 

 

 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 abans de l’inici de cada jornada i posteriorment a l’acabament, amb el horaris 
següents: 

- 16:30 h  
- 21:20 h 

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

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.  
 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 

mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament. Durant l’entrenament es recomanarà la desinfecció de les mans. 

El club serà el responsable de les  desinfeccions i podrà implementar les mesures complementàries, sempre i 
quan ajudin a augmentar la seguretat i salut dels usuaris, i en conseqüència, minimitzar els riscos de contagi pel 
virus de la COVID-19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma 
en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 
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PAVELLÓ  DEL COMPLEX VELL CONGOST 1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Poden fer ús del pavelló del Complex Vell Congost els  federats i els esportistes, tècnics i directius del Club 
Bàsquet Manresa 2015 , de l’escola Joviat i els equips de lleure que entrenen habitualment 

Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

  

 En quin horari? 

L’horari d’obertura per fer les sessions d’entrenament és de 17.00 h a 21.00 h, de dilluns a divendres.  

Es podran fer reserves en les següents franges horàries: 

 - 1r. torn de  17.00 h a 18.00 h 
- 2n. torn de 18.00 h a 19.00 h 
- 3r  torn de 19.00 h a 20.00 h  
- 4r  torn de 20.00 h a 21.00 h  
  

  

 
L’aforament màxim per cada franja horària és de 30 persones (10 persones per pista), inclosos els tècnics 
esportius i personal directiu. 

 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver demanat la reserva del pavelló directament al club bàsquet manresa 2015 , escola joviat o al correu 
electronic complex@ajmanresa.cat ( en cas d’equip de basquet de lleure ) 

Les sol·licituds es podran trametre a partir del 15 de juny.  

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia.. 

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. En el seu 
defecte, la persona que hagi fet la reserva de l’espai es sotmetrà a un control de temperatura just abans d’entrar 
a la sala que quedarà registrat. No es permetrà l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

L’entrada es farà a través de la porta principal del complex del congost i la sortida per la porta d’emergència que 
dona a la pista skate. 
 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans i els peus descalços a l’entrada i 
sortida de l’equipament.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:complex@ajmanresa.cat
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 Quins espais i materials es poden utilitzar i com? 
2 

L’esportista tindrà una pilota assignada per fer l’entrenament i una cadira per deixar els estris personals i la 
bossa, haurà de guardar el seu calçat de carrer en bossa tancada i dur la seva pròpia ampolla d’aigua, que en 
cap cas podrà compartir amb ningú, així com, una tovallola d’ús individual per evitar el contacte amb materials 
de les zones comuns (moquetes, espatlleres...) 
 
Cada esportista podrà portar el seu propi material personal necessari per a l’entrenament, com ara, gomes, 
cordes, peses... que no podrà compartir amb ningú. 
 
Els vestidors estaran tancats. 
 
S’obrirà el WC de públic situat a la zona de vestidors. L’ús del servei queda restringit a usuaris autoritzats amb 
cita prèvia i personal municipal. 

 
La neteja i desinfecció dels materials utilitzats anirà a càrrec de cada esportista, i en el seu defecte o en cas de 
menors d’edat, de l’entrenador/a que està al seu càrrec. 

La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a, que estarà present en 
cadascuna de les franges horàries autoritzades. Aquest tècnic també serà el responsable de portar a terme el 
control de temperatura dels esportistes, si s’escau. 

Es requereix l’ús de la mascareta i guants a l’interior del recinte, excepte  quan realitzi l’activitat. Es recomana 

que cadascun/a dels esportistes porti un kit sanitari consistent en mascareta, guants, i hidrogel desinfectant. 

 

 Quan es farà la neteja i desinfecció? 

Prèviament a l’obertura de la instal·lació i en el moment del seu tancament el personal municipal portarà a terme 
la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que han pogut estar en contacte amb els 
usuaris (baranes, portes, vidres portes, taulells...) amb el horaris següents: 

-   7.45 h  
- 21.00 h  

 
L’WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

L’espai es ventilarà de forma natural 1 h abans de la seva obertura, i 30’ a l’acabament de la darrera sessió. 
Sempre que les condicions climatològiques ho permetin, les portes d’evacuació de sortida directa a l’exterior es 
mantindran obertes durant les sessions d’entrenament. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 
 
 
 
 
 
 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la 
flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració 
de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 

 
(2) En el cas d’incompliment de les normes d’aquest protocol, el personal encarregat de les 

instal·lacions podrà expulsar de les mateixes a les persones infractores, el que podrà suposar la 
inhabilitació per a fer ús de les instal·lacions en dies posteriors.  
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ESPAI ANDREU VIVÓ . SALA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Poden fer ús de la sala els esportistes federats i els gimnastes, tècnics i directius del Club de Gimnàstica del 
Bages (EGIBA). 

Tindran prioritat en la reserva d’espais els esportistes d’alt nivell (DAN) i esportistes d’alt rendiment esportiu 
(DAR).  

L’esportista menor d’edat haurà d’anar acompanyat d’un entrenador.  

Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

 En quin horari? 

L’horari d’obertura per fer les sessions d’entrenament és de 9,30 h a 14 h i de 16.00 h a 20.45 h, de dilluns a 
divendres.  

Es podran 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 
- 3r. torn de 16.00 h a 18.00 h 
- 4t. torn de 18.15 h a 20.45 h 

  

 
L’aforament màxim per cada franja horària és de 25 persones, inclosos els tècnics esportius i personal directiu. 

 

 Com s’hi pot accedir? 

Es podran fer les reserves directament al club Egiba en les franges horàries previstes,  

Les sol·licituds es podran trametre a partir del 20 de maig del 2020. Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada 
de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. 

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia.. 

En el seu defecte, la persona que hagi fet la reserva de l’espai es sotmetrà a un control de temperatura just 
abans d’entrar a la sala que quedarà registrat. No es permetrà l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

L’entrada es farà a través de la porta principal del vestíbul del complex esportiu Vell Congost i la sortida es 
realitzarà per la porta d'emergència de la sala de gimnàstica situada en la façana nord, al costat del cementiri. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans i els peus descalços a l’entrada i 

sortida de l’equipament. 
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 Quins espais i materials es poden utilitzar i com? 2 

L’esportista pot fer ús dels elements gimnàstics de la sala. No obstant, els materials esportius i aparells tècnics 
que utilitzi hauran de ser desinfectats abans i després de cada ús,  i no es podran lliurar al següent gimnasta 
fins que no estiguin correctament netejats.  
 
Cada esportista podrà portar el seu propi material personal necessari per a l’entrenament, com ara, gomes, 
cordes, peses ... que no podrà compartir amb ningú. 
 
Els vestidors, taquilles, espai babygim i sala de musculació estaran tancats. 
 
S’obrirà el WC de públic situat al vestíbul del complex esportiu. L’ús del servei queda restringit a usuaris 
autoritzats amb cita prèvia i personal municipal. 
 
Cal evitar anar descalç fora de la zona tècnica. El gimnasta haurà de guardar el seu calçat de carrer en bossa 
tancada i dur la seva pròpia ampolla d’aigua, que en cap cas podrà compartir amb ningú, així com, una tovallola 
d’ús individual per evitar el contacte amb materials de les zones comuns (moquetes, espatlleres...) 

 
La neteja i desinfecció dels materials utilitzats anirà a càrrec de cada gimnasta, i en el seu defecte o en cas de 
menors d’edat, de l’entrenador/a que està al seu càrrec. 

La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a, que estarà present en 
cadascuna de les franges horàries autoritzades. Aquest tècnic també serà el responsable de portar a terme el 
control de temperatura dels gimnastes, si s’escau. 

Es requereix l’ús de la mascareta i guants a l’interior del recinte, excepte  quan realitzin l’activitat. Es recomana 

que cadascun/a dels esportistes porti un kit sanitari consistent en mascareta, guants, i hidrogel desinfectant. 

 Quan es farà la neteja i desinfecció? 

 Prèviament a l’obertura de la instal·lació i en el moment del seu tancament el personal municipal portarà a 
terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que han pogut estar en contacte amb 
els usuaris (baranes, portes, vidres portes, taulells...) amb el horaris següents: 

-   7.45 h  
- 14.00 h  

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

L’espai es ventilarà de forma natural 1h abans de la seva obertura, i 30’ a l’acabament de la darrera sessió. 
Sempre que les condicions climatològiques ho permetin, les portes d’evacuació de sortida directa a l’exterior es 
mantindran obertes durant les sessions d’entrenament. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans i els peus descalços sempre que 
sigui necessari, i com a mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

  

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la 
flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració 
de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 
Protocol específic de la Real Federación Española referent a l’ús dels aparells gimnàstics. 
 

(2) En el cas d’incompliment de les normes d’aquest protocol, el personal encarregat de les 
instal·lacions podrà expulsar de les mateixes a les persones infractores, el que podrà suposar la 
inhabilitació per a fer ús de les instal·lacions en posteriors dies.  
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ESTADI FUTBOL DEL CONGOST1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Podran fer ús del camp de futbol esportistes federats, tècnics i directius del CE Manresa. 
 
Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

 

 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 h      

- 2n.torn de 18:05 a 18:55 h 

- 3r. torn de 19:10 a 20:00 h 

- 4t. torn de 20:15 a 21:05 h 
 

   

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 20 persones.  

 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver fet la reserva a l’entitat gestora de la instal·lació el Centre d’Esports Manresa  

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia.. 

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament. En el seu 
defecte, la persona que hagi fet la reserva de l’espai es sotmetrà a un control de temperatura just abans d’entrar 
al camp que quedarà registrat. No es permetrà l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

Les persones autoritzades entraran a través de la porta auxiliar del final dels vestidors i sortiran per la porta 
principal gran (costat guixetes ) que s’indica en el plànol. 
 
El control d’accessos, de temperatures corporals i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables del club. 
Tanmateix, els responsables municipals faran les tasques d’inspecció del protocol del Pla. 
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 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 a l’entrenament, el qual ha de ser d’ús individual. 
 
No és recomana l’ús del mobiliari de la instal·lació, com ara cadires, banquetes o lliteres. Aquest queda 
restringit a persones amb discapacitat física, o en cas de situacions d’emergència sanitària. 

 
 

 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 abans de l’inici de cada jornada i posteriorment a l’acabament, amb el horaris 
següents: 

- 16:30 h  
- 21:20 h 

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

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 disposa d’una màquina d’ozó per fer les 
desinfeccions. 
 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma 
en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat.. 
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ESTADI D’ATLETISME DEL CONGOST1 . 

 Qui hi pot accedir i amb quina freqüència? 

Per fer ús de l’estadi cal disposar de llicència federativa vigent  o ser soci del club Atlètic Manresa i  respectar 
en tot moment les mesures d’higiene i protecció sanitària previstes a l’ordre SND/414//2020 de 16 de Maig 
publicada en el BOE núm.138. 

Tindran prioritat els atletes federats de categoria sub 16 i sub 18 que tenen la marca mínima per participar en 
els seus diferents campionats estatals, així com els seus respectius entrenadors/es. 

Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

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, o bé d’un tècnic esportiu. 

 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  9.00  h a 12.00 h  
- 2n. torn de 12,30  h a 14.00 h 
 

Tarda: - 3r. torn de 18.00 h a 19,30 h 
- 4t. torn de  19,30 h a 21.00 h 

 
L’aforament màxim per cada franja horària serà de 40 persones. 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver fer la reserva de les franges horàries directament al club atlètic manresa , 

Per fer el  registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats cada dia.. 

Cada esportista haurà d’entregar el primer cop que accedeixi la declaració responsable per l’ús de 
l’equipament. 

L’accés a l’estadi d’Atletisme  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 de l’Ajuntament al mati i del club Atlètic 
manresa a la tarda. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans a l’entrada i sortida de l’equipament. 
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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) estaran tancats.  

Es podrà fer ús dels materials i mobiliari esportius propi de l’Estadi d’Atletisme, així com de les zones de salt de 
perxa, llargada, alçada i zona de llançaments, sempre i quan cada esportista o un responsable tècnic del Club 
Atlètic Manresa es faci responsable de la seva neteja i desinfecció un cop acabada la sessió. Aquest material no 
es podrà compartir amb cap altre esportista i no es podrà lliurar als següent usuari fins que no estigui netejat o 
desinfectat. L’incompliment d’aquest requeriment comportarà la retirada de l’autorització. 

No obstant, cada esportista podrà portar el seu propi material esportiu personal necessari per a l’entrenament.  

S’obrirà el WC de públic dels vestidors dels homes. Per fer-lo servir caldrà demanar la clau al responsable 
municipal o al responsable del club Atlètic manresa. 

 

 Quan es farà la neteja i desinfecció i qui la supervisarà? 

Prèviament a l’obertura de la instal·lació i en el moment del seu tancament el personal municipal portarà a terme 
la neteja i desinfecció dels espais comuns, inclòs el WC de públic d’ús restringit als usuaris, així com dels 
elements que han pogut estar en contacte amb els usuaris (baranes, portes, matalassos zones de caiguda...) 
amb el horaris següents: 

-   7.45 h  
- 14.00 h  

 

Després de cada franja horària es reforçarà la neteja dels espais comuns utilitzats.  

El control de la neteja i desinfecció dels materials utilitzats per cada atleta anirà a càrrec de cada entrenador. La 
utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a, que estarà present en 
cadascuna de les franges horàries autoritzades. Aquest tècnic també serà el responsable de portar a terme el 
control de temperatura dels atletes, si s’escau. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma 
en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 
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PAVELLÓ NOU CONGOST 1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Poden fer ús del pavelló Nou Congost  els esportistes federats i tècnics i directius del Bàsquet Manresa SAD i 
del Club Bàsquet Manresa 2015 . 

Tindran prioritat en la reserva d’espais els esportistes professionals. 

Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2 m entre 
esportista i entrenador. 

 En quin horari? 

L’horari d’obertura per fer les sessions d’entrenament és de 9,00 h a 14 h i de 16.00 h a 20.45 h, de dilluns a 
divendres.  

Es podran fer reserves en les següents franges horàries: 

 - 1r. torn de  9,00 h a 11.00 h  
- 2n. torn d’ 11.30 h a 13.30 h 
- 3r. torn de 16.00 h a 18.00 h 
- 4t. torn de 18.15 h a 20.45 h 

  

 
L’aforament màxim per cada franja horària és de 20 persones, inclosos els tècnics esportius i personal directiu. 

 

 Com s’hi pot accedir? 

Cal haver demanat cita prèvia a l‘adreça electrònica pavnou@ajmanresa.cat o bé trucar al tel. 938726100 

(complex del Vell Congost), amb una antelació mínima de 24 h. 

Per el registre d’assistència caldrà omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entitats. 

Les sol·licituds es podran trametre a partir del 1 de juny. Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la 
declaració responsable per l’ús de l’equipament. En el seu defecte, la persona que hagi fet la reserva de 
l’espai es sotmetrà a un control de temperatura just abans d’entrar a la sala que quedarà registrat. No es 
permetrà l’accés a les persones que excedeixen de 37,2º. 

L’entrada es farà a través de la porta lateral costat dret del Pavelló Nou congost  i la sortida es realitzarà per la 
porta de la dreta de la façana principal davant de l’aparcament. 
Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans i els peus descalços a l’entrada i 
sortida de l’equipament.  

 

mailto:pavnou@ajmanresa.cat
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 Quins espais i materials es poden utilitzar i com? 2 

L’esportista tindrà una pilota assignada per fer l’entrenament i una cadira per deixar els estris personals i la 
bossa, haurà de guardar el seu calçat de carrer en bossa tancada i dur la seva pròpia ampolla d’aigua, que en 
cap cas podrà compartir amb ningú, així com, una tovallola d’ús individual per evitar el contacte amb materials 
de les zones comuns (moquetes, espatlleres...) 
 
Cada esportista podrà portar el seu propi material personal necessari per a l’entrenament, com ara, gomes, 
cordes, peses ... que no podrà compartir amb ningú. 
 
Els vestidors estaran tancats. 
 
S’obrirà el WC de públic situat a la zona de vestidors. L’ús del servei queda restringit a usuaris autoritzats amb 
cita prèvia i personal municipal. 
 

 
La neteja i desinfecció dels materials utilitzats anirà a càrrec de cada esportista, i en el seu defecte o en cas de 
menors d’edat, de l’entrenador/a que està al seu càrrec. 

La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l’entrenador/a, que estarà present en 
cadascuna de les franges horàries autoritzades. Aquest tècnic també serà el responsable de portar a terme el 
control de temperatura dels esportistes, si s’escau. 

Es requereix l’ús de la mascareta i guants a l’interior del recinte, excepte  quan realitzin l’activitat. Es recomana 

que cadascun/a dels esportistes porti un kit sanitari consistent en mascareta, guants, i hidrogel desinfectant. 

 

 Quan es farà la neteja i desinfecció? 

 Prèviament a l’obertura de la instal·lació i en el moment del seu tancament el personal municipal portarà a 
terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que han pogut estar en contacte amb 
els usuaris (baranes, portes, vidres portes, taulells...) amb el horaris següents: 

- 7.45 h  
- 21.00 h  

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària. 

L’espai es ventilarà de forma natural 1 h abans de la seva obertura, i 30’ a l’acabament de la darrera sessió. 
Sempre que les condicions climatològiques ho permetin, les portes d’evacuació de sortida directa a l’exterior es 
mantindran obertes durant les sessions d’entrenament. 

Es disposarà de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari, i com a 
mínim, a l’entrada i sortida de l’equipament.  

 
 
 
 
 
 

(1) MARC LEGAL: Ordre SND 458/2020 de 30 de maig, publicada al BOE núm. 153, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 

(2) En el cas d’incompliment de les normes d’aquest protocol, el personal encarregat de les 
instal·lacions podrà expulsar de les mateixes a les persones infractores, el que podrà suposar la 
inhabilitació per a fer ús de les instal·lacions en posteriors dies.  
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