
 

 

70 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
POLISPORTIU ALEVÍ 

JORNADA DE NATACIÓ 

 
 
UBICACIÓ 

A la Piscina Municipal Coberta de Les Comes a Igualada, ubicada al carrer Carles Riba s/n 

Google maps:  https://bit.ly/3oVEX2Q 

 

DATA  

Dissabte 15 de gener de 2021 

 

HORARIS  

13:30h  Inici de la competició 

CONVOCATÒRIA PER L’ENTRADA A LA PISCINA: 

HORA CONVOCATÒRIA 

 
EQUIPS 

    12:55 
 

GARCIA FOSSAS 5 fem GARCIA FOSSAS 5-6 masc 

13:00 
 

MOWGLI "AKELES" fem MOWGLI "AKELES"  

13:05 
 

R.CASTELLTORT fem R.CASTELLTORT masc 

13:10 
 

AMPA GARCIA LORCA 5è masc AMPA GARCIA LORCA 6è masc 

13:15 
 

ATENEU 

13:20 
 

DOLORS MARTÍ  

13:25 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL 5-6  

13:30 
 

CASTELL D'ÒDENA  fem CASTELL D'ÒDENA  A i B masc  

 

*Els i les esportistes només podran entrar amb el seu monitor/a que tingui la llicència 

degudament tramitada. No pot entrar cap acompanyant amb els nedadors/es que no sigui el 

monitor/a. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VESTIDORS 

Garcia Fossas   vestidor 3 masculí i Vestidor 3 femení 

Mowgli             vestidor 2 masculí i vestidor 2 femení 

R.Castelltort    vestidor 1 masculí i vestidor 1 femení 

Garcia Lorca    vestidor 3 masculí i Vestidor 3 femení 

Ateneu                vestidor 2 masculí i vestidor 2 femení 

Dolors Martí      vestidor 1 masculí i vestidor 1 femení 

Joan Maragall  vestidor 3 masculí i Vestidor 3 femení 

C.Òdena           vestidor 2 masculí i vestidor 2 femení 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

1-ESPORTISTES I MONIS: ha de portar mascareta dins dels vestidors i fins que no es tirin a 

l’aigua 

 

2-ESPORTISTES: haurien de portar el banyador posat per tal de romandre el menys temps 

possible a dins dels vestidors. 

 

3-VESTIDORS: no el poden ocupar sencer, cada equip podrà utilitzar 2 bancs. 

 

4-ESPORTISTES: a mesura que vagin finalitzant la seva participació hauran d’anar abandonant 

la piscina. D’aquesta manera, la sortida de la instal·lació anirà sent esglaonada i evitarem 

l’aglomeració. 

 

5-ACOMPANYANTS: no es pot consumir ni begudes ni menjar a les grades. S’ha de fer ús de la 

mascareta en tot moment així com també respectar les distàncies de seguretat. 

 

6- ACOMPANYANTS: no utilitzar el “hall” de la piscina per a esperar a l’inici de la competició i la 

sortida dels esportistes. Els acompanyants hauran de romandre a l’exterior de la instal·lació i 

quan entrin serà per anar directament a les grades. Un cop abandonin la piscina, hauran 

d’esperar-se a fora de la instal·lació a què surtin els esportistes. 

 



 

 

 

 

 

 

ACCÉS PISCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉS ESPORTISTES 

Per aquest accés podran entrar els i les esportistes amb els seus monitors/es.  

- Documentació a entregar per part del/la monitor/a:  

 · Tríptic de l’equip 

 · Omplir annex acta 

 

 ACCÉS ACOMPANYANTS 

Per aquest accés podran entrar els i les acompanyants dels i les esportistes. Es 

recomana que només assisteixin dos acompanyants per esportista.  

El públic haurà d’evitar aglomerar-se. Haurà de respectar les distàncies de seguretat a 

les graderies de la piscina i portar mascareta en tot moment. 

 

MESURES COVID 

 

MASCARETA 

L’esportista no haurà de portar mascareta quan estigui realitzant, de forma efectiva, activitat 

física.  

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques, personal assistent 

i el públic assistent. També hauran de portar mascareta els/les esportistes que no estiguin 

realitzant activitat física (situacions d'espera prèvia a la cursa). 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU 

En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els següents passos per part del/la 

responsable del menor o del major d’edat: 

- Avisar al/la responsable de COVID del Consell Esportiu: 93 805 42 10 (Xavi Borràs) 

- El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar als i les esportistes, que li consti que hagin 

tingut contacte en una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb l’atleta del 

possible positiu. 

- Cap esportista implicat no podrà participar en cap activitat ni competició del Consell 

Esportiu de l’Anoia fins conèixer el diagnòstic mèdic. 

- La persona responsable de l’esportista menor haurà de comunicar al Consell Esportiu 

el resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’esportistes 

implicats/des. 

- En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat. 

- En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de 

les autoritats sanitàries. 

 

VESTIMENTA 

Per a poder entrar a la piscina cal portar el banyador, el casquet de bany, la tovallola i les 

xancletes.  

 

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h. 

 

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

