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1. INTRODUCCIÓ
!

!
!

!

Aquest document el podràs entendre en ordre, des d‘aquesta introducció
fins el programa i protocol que es durà a terme, passant per les premises que
ens venen donades des de les diferents institucions.
També us compartim la nostra mirada davant la COVID 19, i la pràctica de
l’esport col· lectiu i de competició.
I volem demanar la complicitat de la comunitat de l’Olimpyc per poder
prendre decisions setmana a setmana, com hem aprés què és necessari fer
en aquesta “nova” normalitat.
Tot i això intentem preveure els diferents escenaris en aquest document, per
poder-nos adaptar.
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2. POSICIÓ I FILOSOFIA DEL CLUB
DAVANT DE LA COVID-19
!

Creiem en la missió social de l’esport i en que a la COVID se li guanya avançant amb
precaució, sensibilització, mesures preventives i aplicant els protocols. Per tant com a
club entenem que hem de seguir donant en la mesura de les nostres possibilitats aquest
servei. En un primer moment qüestionem la necessitat de mantenir la competició o
iniciar-la en moments en el que els contagis van a l’alça.

!

Mantenim aquest posicionament davant la Federació, i altres clubs. Però si la Secretaria
General de l’Esport i la Federació Catalana de Futbol mantenen la competició i posen a
l’abast un protocol per dur-la a terme, nosaltres ho respectarem i mantindrem la nostra
participació, inicialment.

!

Respecte als amistosos d’inici de temporada, necessaris per iniciar la competició,
decidim guanyar temps, i suspendre els primers partits, per donar temps a que tots els
clubs ens preparem bé, nosaltres els primers, interioritzant els diferents protocols.

!

Si el sistema no s’atura creiem que el mes convenient es avançar posant totes les
mesures possibles per la nostra part. Nosaltres fem una posada en escena de màxims
amb els recursos que hi comptem.
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3. PRIORITZACIÓ D’OBJECTIUS
!

En una temporada atípica marcada per una emergència sanitària, creiem
oportú remarcar i prioritzar els objectius que tindrem en compte a l’hora de fer
les planificacions esportives i de prendre les diferents decisions técniques al
llarg de la temporada.
!

1.- Salut: Hàbits, precaucions en els entorns familiars i també salut
emocional.

!

2.- La millora esportiva (també valors) a través de la qualitat en els
entrenaments. Direcció esportiva, model esportiu i formació a entrenadors.

!

3.- Rendiment esportiu com a mesura d’evolució, motivació i establiment
d’objectius individuals i grupals.
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4. PREMISES MARCADES

!
!
!

4.1. Federació Catalana de Futbol
4.2. Departament de Salut
4.3. Ajuntament de Sant Cugat
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4. Premises Marcades

4.1. FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL I SECRETARIA
GENERAL DE L’ESPORT.
!

La Federació Catalana de Futbol amb el beneplàcit de la Secretaria General de l’Esport
mantenen la competició. Per això fan un pla de competició, amb uns formats i unes
dates determinades, i posen al coneixement dels clubs un protocol.

1. Pla de competició. Inici de seniors 3-10; Inici de Base 17-10. I Pautes prèvies per la
disputa de partits amistosos(Anex 1)
! 2. Protocol: El protocol de moment establert es basa en el Pla d’acció pel
desconfinament esportiu de Catalunya (Anex 2) publicat per la Secretaria General
de l’Esport i de l’activitat física de la Generalitat de catalunya al juny de 2020. Es
centra en generar i mantenir els grups estables, la sol·licitud de declaracions
responsables, regulant l’ús de mascaretes, i donant algunes indicacions generals
d’entrades i sortides, i aforament. (infografia resum, anex 3)
! 3. Per iniciar la temporada, la Secretaria general de l’esport i departament de salut
fan una circular amb algunes recomenacions i restriccions més. (Annex 6)
! Pendent una normativa i explicació de que passa en diferents situacions, per exemple en
quin moment s’atura la competició, conseqüències si no es compleixen els protocols, étc.
!
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4. Premises Marcades

4.2. RECOMENACIONS DEPARTAMENT DE SALUT

!

Abans però el departament de Salut marca els dos pilars principals pel
desconfinament: Distanciament físic i traçabilitat. Queda de manifest que si es
contemplen les competicions en un esport de cooperació-oposició com el futbol
sala, es dona per fet que la primera mesura de distanciament físic no es pot o no
s’ha de complir. Per tant es substitueix per “assegurar la zona” i queden aquests
dos pilars:
! “Zones segures”
! Traçabilitat
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4. Premises Marcades

4.2. ALTRES
!

Aquest programa i protocol està subjecte a les mesures, recomenacions o
prohibicions de les diferents institucions.

!

L’Ajuntament de Sant Cugat destaca o adapta algunes de les premises en el
citat pla de desconfinament esportiu (Annex 4). També fa especificacions sobre
l’us de la instal·lació (Annex 5). Al setembre, i després de noves pautes de
Secretaria General de l’Esport (Annex 6), l’Ajuntament fa un nou mail amb noves
restriccions (Annex 7)

!

Amb el marc actual i basant-nos en les premises que ja ens venen donades i que
acabem de citar en aquest punt, definim el següent programa i protocol.
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5. PROGRAMA I PROTOCOL
!
!
!
!

5.1. Introducció
5.2. Prevenció i Sensibilització
5.3. Protocol d’entrenaments segons moments.
5.4. Protocol de partits
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5. Programa i protocol

5.1. INTRODUCCIÓ
!

Basem la nostra incidència per la pràctica esportiva davant la COVID 19, en dos
blocs.
Programa de prevenció, on compartim mirada, informació i conscienciació, amb
jugadors i jugadores, tècnics i famílies.
! Protocol que ens marca com hem de fer la pràctica esportiva, i la resposta a
diferents situacions que poden sorgir.
!

!

Per determinar el protocol hi han diferents factors que hem de combinar segons
l’estat de la comunitat vers la COVID 19.
!
!
!
!
!
!

Si hi ha o no competició oficial establerta.
Simptomatologia
Si hi ha o no positius (PCR)
Evolució de contagis a la comunitat (Olimpyc, Floresta, St Cugat, Catalunya)
Confinament o no
Desescalada per fases
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5. Programa i protocol

5.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓ
!

El programa de prevenció és un cicle de xerrades i seguiment a tota la
comunitat de l’Olimpyc. La base d’aquestes xerrades serà aquest document,
adaptat a l’agent comunitari (tècnic/a, esportista o família). Es preveu un torn
inicial a la primera setmana de setembre, i es contempla fer-ne més de manera
puntual si així es considerés necessari. Es complementarà amb la publicació en
web i xarxes socials dels protocols, de missatges, d’exemples…
!

Formació als tècnics: Tot el document: Posicionament, sensibilització, programa de
prevenció i protocol global.

!

Xerrades amb els esportistes i les famílies. Posicionament, sensibilització i les mesures
del protocol que els hi competen.

!

Signatura obligatòria del protocol.

!

Campanya de comunicació. Publicació dels protocols, entrevista a president de
l’entitat, publicació d’imatges que visibilitzin bones pràctiques…
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5. Programa i protocol

5.3. PROTOCOL D’ENTRENAMENTS
!
!

Marquem uns moments, amb especificacions pròpies, que poden fer variar
alguns ítems i un protocol base comú a tots els moments.
Ítems que poden variar segons moments i evolució de la COVID-19
! Moviment de jugadors entre equips
! Tipus d’exercicis segons necessitat o no de distanciament
!

!
!

Ús de les instal·lacions esportives (interior, exterior, vestidors…) determinat
per l’ajuntament.

Pack jugador/a: Samarreta d’entrenament, peto, tovallola, ampolla d’aigua i
mascareta de tela.
Pack entrenador/a: Mascareta FFP2, mascareta de tela, gel hidroalcòholic,
desinfectant de superfícies (general), joc de petos extras, pilotes per equip,
material propi que no es comparteix (Xiulet, cronómetre, pissarra)
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5. Programa i protocol. 5.3. Protocol d’entrenaments

PROTOCOL BASE (ANNEX 6)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Programa de sensibilització per tècnics/ques, famílies i esportistes.
Formació del protocol a tècnics/ques. I dotació del material de
seguretat sanitari.
Signatura del protocol i declaració responsable de tècnics/ques,
famílies i/o esportistes.
Accés a instal·lació dels esportistes amb mascareta.
Control de la temperatura.
Registre d’assistència, temperatura i incidències.
Entrenadors/es amb mascareta durant tota la sessió.
Entrenaments a porta tancada, i accés del públic limitat en els
partits.
Higiene de mans: entrada, sortida i continuada.
Fase d’establiment dels grups durant dues setmanes.
Restriccions sobre vestidors pautada per l’Ajuntament de Sant
Cugat.
Circuits d’entrada i sortida de la instal·lació.
Pack d’entrenador/a, i pack de jugador/a: Material, roba… que
no es comparteix.
Grups de desinfecció de material, porteries, taula…
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5. Programa i protocol. 5.3. Protocol d’entrenaments

MOMENTS
Moment 1:
Moment 2:
La competició funciona amb normalitat i en La competició funciona amb normalitat,
el club no hi han positius. Sempre després però en el club hi han positius
dels 14 dies s’establiment dels grups.
- Moviments de jugadors entre equips no
- Moviment de jugadors, controlat per la
permesos. Possibles excepcions de porters
direcció esportiva.
amb mesures preventives
- Tipus d’exercicis de situació real (partits - Tipus d’exercicis en funció del nombre de
etc)
positius i la traçabilitat. Ho defineix Direcció
esportiva.
Moment 3:
La competició s’atura:

Moment 4:
Confinament:

Si la competició s’atura però no estem en
confinament valorarem seguir amb les
sessions d’entrenament, restringint moviment
de jugadors/es, tipus d’exercicis i horaris.

En cas de confinament general, o d’un grup
concret, propasarem a les families no aturar
l’activitat esportiva. En cas de trobar-nos en
aquesta situació es detallaria el procediment
a seguir.
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5. Programa i protocol. 5.4 Protocol de partits

5.4 PROTOCOL DE PARTITS

!

L’esportista, o la familia en cas de ser menor d’edat, ha de signar una
declaració responsable cada 14 dies, en el portal del federat.

!

Declaració responsable dels clubs local i visitant.

!

Comunicació entre clubs prèvia al partit revisant el compliment del
protocol dictat per Federació Catalana de Futbol.

!

Control de traçabilitat.

!

Circuits d’accés d’entrada i sortida.

!

Presència de públic limitada.

!

Ús de vestidors regulat per l’Ajuntament de St. Cugat.

!

Desinfecció prèvia al partit, al descans i al final, de porteries, taula, pilotes i
banquetes.
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5. Programa i protocol

INDICACIONS PER EQUIPS VISITANTS AL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE LA FLORESTA (CAN LLOBET)
!

Cal arribar amb mascareta homologada i correctament posada. Jugadors/
es mantindran la mascareta posada fins a l’inici de l’escalfament. Cos tècnic,
altres càrrecs i acompanyants hauran de dur en tot moment la mascareta.

!

L’equip visitant haurà de presentar una relació signada de tots els
components de l’expedició, juntament amb una declaració responsable de
compliment dels protocols.

!

Comunicació entre clubs prèvia al partit revisant el compliment del protocol
dictat per Federació Catalana de Futbol.

!

A l’arribada el responsable de l’equip s’aproparà a consergeria on
l’informaràn dels circuits d’accés d’entrada i sortida.

!

Es demana a l’equip visitant que no porti públic, més enllà de les persones
declarades com a càrrecs o acompanyants.

!

No disposem de vestidors habilitats.
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5. Programa i protocol

5.5. RESPOSTA A SITUACIONS
!

El club es reserva qualsevol decisió respecte els esportistes que no compleixin
amb el protocol establert (ells o els seus acompanyants).

!

No complir aquest protocol pot considerarse una falta de respecte equiparable
a qualsevol altre disrupció de la convivència.

!

El club estableix uns circuits de comunicació: Esportista (família) – tècnic/a –
comissió esportiva – autoritats pertinents.

!

En cas de que l’esportista (o família) avisi de símptomes, o doni febre a l’entrada
de la instal·lació, es quedarà o s’enviarà a casa. El seu grup s’aillarà i es limitarà
el moviment de jugadors entre equips i els tipus d’exercicis (moment 2).

!

En cas de manifestació de símptomes durant una sessió d’entrenament, aillarem
a l’esportista en un espai habilitat. I també considerarem al grup en moment 2.

!

En cas d’algun positiu es segueixen els protocols dictats per Salut, i a través del
CAP. El club restarà a disposició per entregar la informació requerida per la
traçabilitat. El seu grup aturarà l’activitat i seguirà els protocols dictats per Salut
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