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PAVELLÓ  DEL PUJOLET- PISTA POLIESPORTIVA DEL PUJOLET 1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Poden fer ús del pavelló del Pujolet els esportistes federats, tècnics i directius del Club Pati Manresa, del Club 
Patinatge Artístic Manresa i el Club Futbol Sala Manresa. 

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 17.00 h a 20.30 h, de dilluns a divendres. 

Es mantindran els dies d’entrenament que cada entitat tenia assignats durant la temporada esportiva 2019-20. 

Es podran fer reserves en les següents franges horàries: 

 - 1r. torn de  17.00 h a 18.30 h 
- 2n. torn de 19.00 h a 20.30 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 fet la reserva a l‘adreça electrònica pujolet@ajmanresa.cat o bé trucar al tel. 938743503 (pavelló del 
pujolet ), amb una antelació mínima de 24 h. 

Per fer 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 8 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 principal i la sortida per la porta gran de carrega i descarrega del pavelló 
del Pujolet  
 
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 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. 

No es podrà fer servir l’aparcament interior de la zona esportiva del Pujolet. 

 

 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: 

- 16.30 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 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. 
 

(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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PISTES DE PETANCA  DEL PUJOLET1 

 

 Qui hi pot accedir? 

Podran fer ús de les pistes de petanca els esportistes federats, tècnics i directius del Club Petanca Pujolet. 
 
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 18.30 h      

- 2n.torn de 19.00 a 20.30 h 

 

   

L’aforament màxim per cada franja horària serà de 15 persones.  

 

 Com s’hi pot accedir? 

Caldrà haver fet la reserva a l‘adreça electrònica pujolet@ajmanresa.cat o bé trucar al tel. 938743503  (pavelló 

del Pujolet) amb una antelació mínima de 24 h. 

Per fer el registre d’assistència cal omplir el formulari de google que s’ha enviat a les entiats. 

Les sol·licituds es podran començar a trametre a partir del 8 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 
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 petita d’accés a les pistes de petanca. 
 
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. 
 
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  
- 21.00 h 

 
El WC de públic, d’ús intern i restringit al personal autoritzat, es netejarà abans i després de cada franja horària, 
per part del club petanca pujolet 

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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