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PROTOCOL PRÀCTICA ESPORTIVA CHL JUJOL JOKERS 

V.1 – 22 juliol 2020 

 

RESPONSABLE COVID 

El Club disposarà d’un responsable Covid amb les següents funcions: 

 Estar actualitzat de tota la informació referent al Covid i difondre-la a les persones 

necessàries del Club. 

 Ser responsable de l’aplicació de les recomanacions d’aquest protocol , així com del seu 

compliment. 

 Facilitar la informació sobre els protocols, mesures de prevenció i control a totes les 

persones que formen part del Club. 

 Rebre i gestionar la informació referent al Covid 

El Club nomenarà una comissió Covid formada pel Responsable Covid i un membre de la junta, 

que seran el responsables de l’aplicació d’aquest protocol en relació amb els entrenaments, 

instal·lacions, dies de competició, viatges i allotjaments. 

En particular, les tasques que realitzarà aquest responsable de Covid del Club seran: 

 Mantenir un Registre de les persones que realitzen reunions amb cita prèvia a les 

oficines del Club i a les instal·lacions de la pista poliesportiva Arquitecte Jujol. 

 Mantenir un Registre dels membres dels grups estables i les persones amb les que tenen 

contacte, tant durant els entrenaments com en les competicions federades: jugadors, 

entrenadors, àrbitres, auxiliars. 

 Coordinació amb el responsable de Covid de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (titular de 

les instal·lacions esportives Poliesportiu del Mig i Pista Arquietes Jujol) 

 Comunicació dels protocols Covid del Club, de la FEP, FECAPA i de l’Ajuntament de Sant 

Joan Despí als jugadors/es i al seu entorn familiar. 

 

MONITORS / ENTRENADORS 

 Cadascun dels entrenadors entregarà al Club una declaració responsable conforme han 

adquirit els coneixements necessaris per desenvolupar correctament les funcions de 

monitors i entrenament. (ANNEX 1) 

Aquesta formació resultarà del visionat el vídeo elaborat pel Consell Català de l’Esport 

(Formació per a responsables de seguretat i higiene per a les activitats de lleure i esport 

per a menors de 18 anys) 

https://www.youtube.com/watch?v=pGipEmQwq-Q&feature=youtu.be 

 

 Els entrenadors comunicaran diàriament al Responsable Covid els jugadors que han 

participat en cadascun dels entrenaments i en la quina franja horària. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGipEmQwq-Q&feature=youtu.be
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AREA SOCIAL 

 Les comunicacions i els tràmits entre el Club i els socis es realitzarà preferentment de 

manera telemàtica i/o telefònica. 

 

 Per aquells tràmits i comunicacions en que no sigui possible l’ús de les eines 

telemàtiques, el Club establirà una cita prèvia amb les persones interessades amb la 

finalitat d’evitar les aglomeracions en el despatx situat en el Pavelló del Mig o en la pista 

Poliesportiva Arquitecte Jujol. 

Per a les reunions presencials el Club disposarà de gel hidroalcohòlic, establirà una 

distància mínima de 1,5 metres i farà ús obligatòria de la mascareta. 

 

 La celebració d’assemblees o reunions de pares/mares de jugadors/es es realitzaran en 

espais que hagin estat higienitzats prèviament, amb una distància entre els assistents 

d’un mínim de 1,5 metres i l’ús obligatori de mascaretes. 

 

PRÀCTICA ESPORTIVA AMATEUR I FEDERADA 

 Grups estables i permanents (Annex 1 del Pla d’acció pel desconfinament esportiu de 

Catalunya de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya) 

 

S’entén per grup estable i permanent aquells grups d’esportistes que, de forma 

continuada, tinguin contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres 

presentin símptomes de Covid durant el període d’estabilització del grup, és a dir 14 

dies. 

 

 Accés a les instal·lacions 

 

 Els jugadors/es i tècnics que accedeixin a les instal·lacions esportives 

entregaran prèviament una declaració responsable signada per als major 

d’edat o pels seu mare/pare/tutor (ANNEX 2 i 3). 

 

 Per accedir a les instal·lacions serà obligatori l’ús de mascaretes, la desinfecció 

amb gel hidroalcohòlic personal, registrar al temperatura corporal, utilitzar 

tovalloles, botelles per la hidratació i altres materials de manera 

individualitzada, així com complir amb totes les instruccions del Club i del 

Coordinador de Covid. 

 

 Malgrat que serà recomanat que durant els entrenaments els acompanyants 

no restin en l’interior de les instal·lacions esportives, en cas de que hi siguin, 

serà obligatori una distància de 1,5 metres entre les persones que no realitzen 

la pràctica. 

 

 Es portarà un registre de les persones que accedeixen al Poliesportiu del Mig 

durant el desenvolupament de les activitats del Club. Aquest registre inclourà 
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Nom, Cognom i número de telèfon dels assistents. La finalitat d’aquest registre 

serà únicament garantir a traçabilitat en cas de que es produís algun contagi. 

 

 En el Poliesportiu del Mig s’establirà un circuit de circulació dels acompanyants 

als jugadors/es en el que es delimitarà de forma diferenciada una porta d’accés 

(persiana metàl·lica) i una porta de sortida (porta de vidre). 

 

Dins d’aquest circuits s’establiran zones d’accés en que no es permetrà que les 

persones restin aturades amb la finalitat de garantir la circulació i evitar les 

distàncies menors de 1,5 metres entre persones. 

 

 S’establiran franges horàries diferenciades per a l’accés i sortida del 

Polisesportiu del Mig per als diferents grups estables i permanents. 

 

 Es disposaran de panells informatius en els punts d’accés i circulació del Pavelló 

del Mig i de la Pista Poliesportiva Arquitecte Jujol en el que s’indicarà les 

mesures higièniques establertes per les autoritats sanitàries. 

 

 

 Entrenaments 

 

 Els entrenaments seran distribuïts mitjançant grups estables i permanents que 

correspondran, inicialment, als jugadors establerts de cadascun dels equips 

(escola, prebenjami, aleví, infantil, juvenil, junior, sènior, old jokers). A mesura 

que es consolidin aquests grups estables i permanents, podran realitzar la 

pràctica esportiva amb altres grups estables i permanents. 

 

Fins al transcurs dels primers 14 dies sense l’aparició de cap símptoma en els 

grups estables, els entrenaments es realitzaran amb una intensitat moderada, 

que eviti el contacte físic. A partir d’aquest període, es realitzaran els 

entrenaments amb una intensitat de competició. 

 

 El número màxim de grups estables que faran pràctica esportiva a la vegada en 

la mateixa pista de joc serà de 3 i en cap cas el seu conjunt serà superior a 30 

jugadors/es. 

 

 Els entrenadors utilitzaran la mascara per realitzar els entrenaments i estaran al 

càrrec d’un màxim de 10 jugadors/es. 

 

 No s’intercanviarà cap material durant l’entrenament entre els jugadors/es 

(petos) i diàriament es desinfectaran aquells estris d’ús comú com són els pucks, 

conus, sticks, pissarra, ... 

 

 L’ús dels vestuaris únicament serà permesa pels integrants de grup estables i 

permanents. En cap cas podran ser utilitzats a la vegada per membres de grups 

diferents. 
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 Competicions federades i no federades 

 

 S’evitarà el contacte físic amb altres grups estables i permanents durant les 

activitats que no corresponguin pròpiament a la competició (equips contraris, 

arbitres i responsables federatius). 

 

 Els delegats del Club de cadascun dels equips comunicaran la relació de jugadors 

propis i dels equips contraris que han estat en contacte durant la celebració dels 

partits, així com de les persones que participen en la seva celebració (auxiliars i 

àrbitres). 

 

 L’ús dels vestuaris únicament serà permesa pels integrants de grup estables i 

permanents. En cap cas podran ser utilitzats a la vegada per membres de grups 

diferents. 

 

 

 Desplaçaments 

 

 Per a les competicions en l’àmbit català els jugadors/es, tècnics i auxiliars es 

desplaçaran en vehicles propis, sense fer ús de vehicles d’ús comú. 

 

 Per a les competicions en l’àmbit espanyol, únicament podran fer ús dels 

vehicles d’ús comú que facilita el Club, aquells jugadors, tècnics i auxiliars que 

formin part dels mateixos grups estables. En el cas de que es desplaci cap altre 

jugadors, tècnic o auxiliar que no formi part dels grups estables, haurà de fer ús 

de transport independent. 

 

 Pels allotjaments el procediment serà el mateix que per als desplaçaments. 

 

 El Club s’assegurarà de la adequada desinfecció dels mitjans de transport 

utilitzats com dels espais de pernoctacions. Ambdós contractats des del propi 

Club. 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 1 

 
 
Declaració responsable com a dirigent i/o responsable de seguretat i higiene 
en activitats esportives 
 
 
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] en qualitat d’entrador i/o responsable de 
seguretat i higiene de l’activitat esportiva següent:  

     Entrenament d’hoquei línia federat 
     Escola de patinatge i hoquei línia  
     Entrenament d’hoquei línia amateur 
 
De l’entitat organitzadora: [Nom de l'entitat] 
Que es porta a terme en les dates següents: [Data d'inici i data de finalització] 
 
Declaro, sota la meva responsabilitat, que he visionat i he comprès tota la informació 
facilitada a través de la formació oficial en línia sobre les Mesures Covid19, elaborada i 
gravada pel Consell Català de l’Esport amb el suport del Departament de Salut; 
 
I expresso el meu compromís de seguir els protocols corresponents per a la implementació 
de les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries dels participants en l’activitat. 
 
 
Signatura  
 
[Localitat], [dia] de [mes] de 2020 

[Incloure la clàusula informativa de protecció de dades que correspongui] 
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ANNEX 2 

Declaració responsable per a esportistes majors d’edat 

 
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número]; 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-
19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la 
Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat 
esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als 
responsables de la mateixa instal·lació. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb 
els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats 
esportives organitzades per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva], signo la present 
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha 
en aquesta declaració. 
 
Signatura  
 
 
[Localitat], [dia] de [mes] de 2020 
 
 
 
 
 
 
[Incloure la clàusula informativa de protecció de dades que correspongui] 
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ANNEX 3 
 

Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors 
d’edat 
 

 
En/na [Nom i cognoms] amb DNI/NIE [Número] en qualitat de pare, mare o tutor/a de 
l’esportista menor d’edat [Nom i cognoms]; 

Declaro responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives. 

c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-
19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat 
esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i 
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré 
del seu estat als responsables de la mateixa activitat. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret 
amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que 
duri l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades 
per l’entitat esportiva [Nom de l'entitat esportiva], signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 
declaració. 
 
Signatura  
 
 
[Localitat], [dia] de [mes] de 2020 

 

[Incloure la clàusula informativa de protecció de dades que correspongui] 
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