
Però per fer-ho caldran alguns petits canvis. 
Ens ajudeu?

Comencem la temporada!



Per adaptar-nos a aquesta nova situació cal 

FLEXIBILITAT en els canvis que es proposen i que s’hauran d’anar fent

PACIÈNCIA davant situacions que potser no són les que ens agradarien

RESPONSABILITAT en el seguiment de les mesures que ajuden a tothom

ADAPTACIÓ davant la incertesa de la situació i els protocols que anem rebent



Podem tornar a fer bàsquet?
● El Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu autoritza la pràctica 

esportiva fins i tot en esports en que no es pugui garantir el 
distanciament… sempre i quan:

○ Grups estables i permanents
○ No s’hagi presentat sintomatologia durant els                                                               

14 dies previs
○ Seguiment de mesures preventives de                                                               

forma continuada

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf


Des del 31 d’agost, els nostres equips de  
competició estan entrenant seguint  les 
mesures dictades



Quan NO podem entrenar?
● Jugador/es no poden tenir una temperatura 

superior als 37,3º ni haver-la reduït amb antitèrmics.

● Jugador no pot tenir cap d’aquests símptomes:
○ Febre o febrícula (per sobre de 37.3ºC)
○ Tos
○ Dificultat per a respirar
○ Mal de coll*
○ Refredat nasal*
○ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
○ Mal de panxa amb vòmits o diarrea
○ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

● No podem venir tampoc si:
○ S’està en aïllament per ser 

positiu de covid-19
○ S’està a l’espera del resultat 

d’una PCR o d’alguna altra 
prova diagnòstica

○ Es conviu amb una persona 
diagnosticada per covid-19

○ S’està en aïllament per ser 
contacte estret d’un positiu

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.



Un moment, que no ho entenc… i si...

Un jugador té sintomatologia durant l’entrenament….

● Se l’aïllarà i es trucarà la família

Es dona un cas positiu a l’equip

● Tot l’equip - resta de jugador/es i entrenadors- haurà de fer aïllament preventiu i s’han 
de fer prova PCR. Encara que la prova sigui negativa, l’equip no podrà entrenar fins 
passats 14 dies de l’últim contacte amb el positiu

Cas sospita… però sense confirmació

● No cal fer aïllament a l’espera de resultats



Un moment, que no ho entenc… i si...
Un company d’escola ha resultat ser positiu….

● Com a contacte estret, el jugador company d’escola ha de fer aïllament preventiu i no pot 
venir a entrenar durant 14 dies, encara que surti negativa la PCR que se li farà

● La resta de companys i entrenadors poden seguir entrenant…excepte si la PCR surt positiva 
que implica que llavors tenim un cas positiu a l’equip

Es dóna un positiu a un equip de la casa

● Les mesures de grups estables permetrien que els altres equips puguin seguir entrenant

Es dóna un positiu a l’equip en el que el meu entrenador és jugador

● L’entrenador haurà de fer aïllament preventiu com a contacte estret en el seu equip però 
l’equip on l’entrenador juga podrà seguir entrenant a l’espera dels resultats PCR.



● Cal portar signada la declaració responsabilitat el primer 
entrenament (us l’adjuntem en el mail)

● Si no es porta signada, no es podrà entrenar!
● L’entrenador guardarà les declaracions, en farà copia digital - per 

tenir-la a mà en cas de que a Lluïsos o les Escoles on entrenem 
se’ns demani

Declaració de responsabilitat



Radicalitat en el seguiment de les mesures

● Us demanem màxima 
responsabilitat i 
col·laboració.

● Un possible contacte 
sense mesures pot 
implicar l’aïllament de tot 
un altre equip i amb 
impacte en les famílies 
implicades a nivell de 
salut, personal i laboral.



● Mascaretes. SEMPRE amb mascaretes fins arribar a pista. Si ens estem esperant a entrar, amb 
mascareta posada. Sempre i ben posada. En acabar l’entrenament ens la tornem a posar.

● Neteja mans, amb gel hidroalcohòlic de que disposem a Lluïsos o aigua i sabó a les escoles.
● Distància 1,5-2 m sempre que sigui possible. Essencial fora de pista, dins de Lluïsos i en el 

intercanvi d’espais.
● Calçat. El Protocol Federació Catalana de Bàsquet demana no posar-se bambes de joc fins a 

l’entrada a l’entrenament. Recomanem portar-les en una bossa i canviar-les abans d’entrara a 
pista. 

● Aigües. Portar ampolla d’aigua individual.
● Equipació. Es demana en la mesura del possible venir canviat de casa (excepte calçat) . En cas 

de no poder canviar-se, es podrà utilizar el vestidor a partir de les indicacions dels entrenadors.
● No ens podrem dutxar un cop acabat l’entrenament.

Important: Cal comunicar i justificar les absències als entrenadors abans de 
l’entrenament per tenir un control d’assistència estricte i poder fer la traçabiltitat en 
cas de positiu.

 Jugadors/es



● Neteja i desinfecció de pilotes i material que utilitzem un cop s’acaba 
l’entrenament tant a Lluïsos com a les escoles.

● Presa de la temperatura en aquells centres on el seu protocol ho demana. 
(Lluïsos i La Salle) abans de l’entrenament. 
○ Si tenim un jugador/a per sobre 37,3, se l’aïlla i es truca els pares.

● Ventilació de la pista.
● Control d’assistència a cada entrenament (drive compartit).
● Primers 14 dies. Entrenaments amb el màxim distanciament entre jugadors
● Estrictes en l’horari - 50 minuts d’entrenament!
● Puntualitat
● No es permet accés a pista mentre altres equips hi són. Cal esperar la sortida de 

l’equip (per escales de la Moreneta i llavors podem entrar

 i entrenadors/es



Fins que la situació ho permeti, els equips entrenaran SEMPRE en grups estables. En aquest sentit, 
hem de posposar algunes de les propostes pròpies d’entrenament  

● Tecnificacions. S’aturen els entrenaments conjunts que fèiem amb 2 equips a la vegada fomentant 
l’entrenament amb jugadors/es i entrenadors diferents. 

● Doblatges. S’aturen els doblatges als equips de més edat, que es proposaven tant per donar un 
context nou al jugadors/es com per necessitat de l’equip de més edat de tenir més jugadors/es 
entrenant. Només entrenarem amb el nostre equip. 

● Preparació física, tecnificacions individuals, etc. Algunes sessions dels equips de promoció i 
tecnificacions individuals que fem al pati no es podran fer per evitar canvis d’horaris, trobades entre 
diferents equips al terrat, excés de circulació dins de Lluïsos, etc.

● Equips al mateix espai. En situacions en que per horari hi hagi 2 equips a la mateixa pista o al 
terrat, se separarà l’espai dedicat a cada equip per evitar el contacte entre els equips.

 Grup estable



● En moments de trobades amb altres jugadors/es (dins i fora de Lluïsos) així com 
moments de pista en els entrenaments, demanem màxima responsabilitat en les 
relacions entre jugadors/es de diferents equips, amb l’objectiu d’evitar que un possible 
positiu acabi afectant a més d’1 equip.
○ Especial atenció: accés a pista, escales, recepció de lluïsos, plaça, etc.

● Utilitzar sempre en les trobades fora pista: mascareta, higiene de mans i distància de 
seguretat.

● Demanem també la col·laboració de tots els acompanyants de mantenir distàncies en 
les arribades i sortides

 Grup estable també fora de Lluïsos



Per poder garantir l’entrada a pista tot el grup, evitar contacte amb altres equips, poder prendre la 
temperatura en els casos que sigui necessari i que els jugadors/es que s’hagin de canviar ho puguin fer, 
es demana arribar 10’ abans de l’hora d’entrenament.

- Lluïsos i Salle. L’entrenador rebrà jugadors/es a la Plaça del Nord i prendrà la temperatura seguint 
protocols de Lluïsos i la Salle. En cas d’entrenament a la Salle, l’entrenador ja portarà sac de pilotes 
i gel hidroalcohòlic. En funció de l’equip, es farà la pujada a pista per l’escala de cargol o l’escala 
principal.

- Turó del Cargol i Pau Casals. L’entrenador rebrà jugadors/es a l’entrada de l’escola. En aquests 
casos, no es prendrà temperatura.

Jugador/a que arribi tard, no podrà entrar a pista sense que el reculli 
l’entrenador/a a l’entrada

 Arribada



Accés a l’entrenament i recollida

Malauradament, l’accés a les pistes està restringit a entrenadors/es i jugadors/es. 

● Mares, pares, acompanyants, etc. han d’esperar a la plaça o on creguin 
convenient.

● Per tal de garantir el bon funcionament d’inici i sortida a pista dels 
entrenaments, aquests tindran una durada de 50 minuts. Deixem temps per 
la neteja de material i la sortida a pista.

A Lluïsos la sortida es farà pel Alzina. 

A Salle, Pau Casals i Turó del Cargol, en principi se surt per la mateixa 
porta, però restem a l’espera de possibles noves indicacions de les 
escoles



A diferència d’altres temporades en el que es proposaven activitats en les sales 
de Lluïsos, en cas de pluja s’anul·laran els entrenaments previstos a les 
escoles i les sessions alternatives a les sales de Lluïsos.

Evitarem així trobades en espais tancats i reduïts i l’excés de circulació persones 
a Lluïsos. 

Pluja



Estem a l’espera de rebre els protocols de la Federació Catalana de Bàsquet 
pel que fa a la represa de les competicions.

Ara mateix sabem que les lligues de 
“competició” tenen com a data prevista  
d’inici el 17/18 d’octubre i que les de 
“promoció” s’iniciarien 2 setmanes més tard.

Un cop tinguem la informació, us la 
comunicarem, a la vegada que traslladarem 
els protocols a seguir en la competició.

Competicions



Qualsevol dubte, tenir com a referents no només l’entrenador, sinó el Ricard José 
com a director tècnic i la junta.

Canals: 

● Whattsapp als entrenadors/es qui estan en permanent contacte amb el 
director tècnic i la Junta

● Mail a basquet@lluisosdegracia.cat

Comunicació

mailto:basquet@lluisosdegracia.cat


Les farem virtualment a finals del mes de setembre / inici d’octubre donant temps 
a que puguem rebre modificacions de les normatives per part de la Generalitat o 
la Federació Catalana de Basquetbol.

Reunions d’inici de temporada



Us demanem la màxima col·laboració per poder mantenir l’activitat de tots els 
equips i que els nostres jugadors/es puguin fer el que més els agrada i que fa tant 
de temps que no poden fer:  jugar a bàsquet amb el seu equip.

També us demanem la màxima comunicació, que ens feu arribar dubtes i 
propostes que ens puguin ajudar a preparar-nos per aquest partit tan complicat.

#totssomblaus


