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El CLUB HANDBOL CERDANYOLA com a entitat esportiva usuària de les instal·lacions del Parc 
Esportiu Municipal Guiera (PEM Guiera) de titularitat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 
seguint les directrius dels responsables del PEM Guiera sobre l'aplicació de mesures de protecció 
contra la COVID, el Club Handbol Cerdanyola vol informar a la Federació Catalana d'Handbol, i en 
extensió als clubs d'handbol, de les condicions que cal complir per la utilització de la instal·lació 
quan es disputin partits d'handbol. 
 
 
 

EQUIPS 
A l'exterior. Els equips hauran de concentrar-se a l'exterior abans d'entrar al pavelló. 
Entrada al pavelló. 30' abans del partit, els equips al complert accediran a l'interior del pavelló 
seguint les indicacions de pista i grada d'handbol. Accediran amb la mascareta. 
Catifa desinfectant. Tot l'equip ha de passar per la catifa desinfectant de calçat. 
Canvi de calçat. Abans d'accedir a la pista d'handbol hi ha una zona habilitada pel canvi de calçat 
obligatori. No es pot accedir a la pista amb el mateix calçat utilitzat a l'exterior. Canviat el calçat, 
es desinfectaran les mans i es podran treure la mascareta. 
Vestidors. Els vestidors NO son disponibles. 
Ús del lavabo. Els lavabos del passadís dels vestidors són exclusivament pels equips. S'accedeix 
per les portes interiors. Cal anar amb mascareta i desinfectar-se les mans abans i després del seu 
ús. 
Accés a la pista. Els equips només poden accedir a la pista quan sigui totalment buida d'usuaris. 
Gestió amb els àrbitres. Es pot accedir des de les pistes al vestidor del cos arbitral. 
Materials i objectes personals. Tot el material i objectes personals han d'estar a prop de la 
banqueta de l'equip. 
El material esportiu de cada equip ha d'estar desinfectat. 
Les instal·lacions, materials i objectes del PEM Guiera estan rigorosament desinfectades. 
Mitja part del partit. Els equips no poden abandonar la pista, excepte per anar al lavabo. 
Finalitzat el partit. Finalitzat el partit, recolliran tot el seu material i objectes personals. Sortiran 
ordenadament de la pista, es desinfectaran les mans, es posaran la mascareta, es canviaran les 
sabatilles esportives i sortiran del pavelló. 
A l'exterior del pavelló. Els equips podran concentrar-se lluny de la porta principal i d'altres 
grups. 

 
 
 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
A part d'un assistent per a cada membre de l'equip, es permet l'accés a la pista de dos assistents 
per equip que facin funcions de comunicador (fotògraf, premsa, ràdio, TV). 
Son d'aplicació les mateixes mesures de protecció que les establertes pels assistents. 



ASSISTENTS 
A l'exterior. Els assistents romandran a l'exterior fins a 5' abans de l'inici del partit. 
Número d'assistents per equip. Podran accedir a la grada de la pista d'handbol el mateix número 
de persones que d'integrants presenti l'equip al pavelló. 
Quan es pot accedir al pavelló?. Els assistents només poden accedir a la grada de la pista 
d'handbol quan aquesta sigui totalment buida d'usuaris. 
Ús de lavabos. Els assistents poden utilitzar els lavabos ubicats al vestíbul de la recepció del PEM 
Guiera abans d'accedir a la grada. Sempre amb mascareta posada i desinfecció de mans abans i 
després del seu ús. 
Accés al pavelló. L'entrada al pavelló dels assistents es farà ordenadament i per grups per la 
porta principal. Entraran mantenint la distància i amb mascareta durant tota l'estada al pavelló.  
Catifa desinfectant. A l'interior han de passar per la catifa desinfectant de calçat. Per la catifa 
també han de passar els cotxets de nen petit i les cadires amb rodes. L'accés a gossos 
ensinistrats, lligats i amb morrió també han de passar per la catifa de desinfecció. 
Registre d'assistents. Els assistents s'hauran d'acreditar a la taula de registre dels assistents 
mantenir les distàncies. Se'ls prendrà la temperatura i la desinfecció de mans.  
Hi haurà un full de control per a cada grup d'assistents i un bolígraf on han d'escriure el seu  nom, 
cognoms, DNI, telèfon, així com el dorsal, cognom o càrrec a l'equip pel qual assisteix.  
Les acreditacions seran 5' abans de l'inici del partit. Pot accedir un menor d'edat de fins a cinc 
anys per a cada assistent registrat. Es responsabilitat del Club Handbol Cerdanyola custodiar i 
destruir les dades superada la quarantena establerta. 
Accés a la grada d'handbol. Els assistents només podran accedir a la grada quan aquesta sigui 
totalment buida d'usuaris. 
Tancament de la grada. Una vegada registrats tots els assistents dels grups presents es tancarà 
l'accés a les grades. 
Posicionament a la grada. La grada es divideix en dos zones. Una per a cada grup d'assistents i 
els seients habilitats estan senyalitzats per mantenir les distàncies. Han de portar la mascareta en 
tot moment.  
Estada a la grada. Es prohibit menjar. Caldrà romandre a la grada en tot moment fins a la 
finalització de partit. Si es decideix sortir de la grada, no es pot tornar a entrar, excepte per força 
major.  
Mitja part i temps morts. No es abandonar la grada. 
Finalitzat el partit. En acabar les salutacions i reconeixements dels equips, els assistents 
abandonaran immediatament les grades i el pavelló. 
Sortida del pavelló. La sortida serà ordenada i mantenint les distàncies. 
A l'exterior. Els grups d'assistents es mantindran lluny de la porta principal i de la resta de grups 
que puguin haver-hi. 

 
 



ARBITRES 
Accés al pavelló. Amb mascareta, a la recepció del PEM Guiera se'ls hi registrarà i lliurarà la clau 
del vestidor dels àrbitres. 
Accés al vestidor. Es farà pel passadís dels vestidors. 
En el vestidor. No es poden utilitzar les dutxes. El vestidor i els materials disponibles estan 
desinfectats. 
Canvi de calçat. Es canviaran obligatòriament el calçat d'exterior per les sabates esportives 
exclusives pel partit. Canviat el calçat, es desinfectaran les mans i finalitzats els tràmits inicials 
corresponents amb els equips es podran treure la mascareta. 
Vestidor tancat. Podran deixar els seus objectes personals a l'interior del vestidor, tancant la 
porta amb clau i la duran a la taula d'anotadors/cronometradors. 
Accés a la pista. Per accedir a la pista ho faran per la porta interior que dóna a les pistes. 
Mitja part i fanal del partit. Es podran dirigir al vestidor per la mateixa porta per la que s'havia 
accedit a la pista. 
En el vestidor. Només entrar al vestidor, es desinfectaran les mans i es posaran la mascareta. 
Quan s'hagin acabat totes les gestions, es canviaran les sabatilles esportives i es desinfectaran les 
mans. 
Sortida del pavelló. Ho faran per la mateixa porta habilitada i retornaran la clau a la recepció del 
PEM Guiera. 
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