10 de maig de 2020

COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
Covid-19
Entrada en Fase 1
En el dia d’ahir, el Ministeri de Sanitat va fer públiques les instruccions i mesures en
que es durà a terme l’entrada parcial per diferents territoris en la Fase 1 del
desconfinament a partir del dia 11 de maig de 2020.
Aquestes mesures, però, només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de
Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 1 del
pla, de manera que a la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona
ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) continuen
vigents les mesures establertes en la fase 0 del pla de desconfinament.
En aquesta fase 1, i només per les tres regions sanitàries descrites, es permet la
obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure. Segons la disposició
governamental, es considera instal·lació a l’aire lliure aquella instal·lació esportiva
descoberta, ja sigui ubicada dins d’un recinte obert o tancat, sense sostre i parets
simultàniament, i que permet la pràctica d’una modalitat esportiva.
Les instal·lacions de pàdel a l’aire lliure, ubicades a les tres regions sanitàries, que
decideixin obrir les seves portes, hauran de complir els següents requeriments:






Podrà accedir a una instal·lació a l’aire lliure qualsevol ciutadà que vulgui
realitzar una pràctica esportiva, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment,
professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.
Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme la neteja i
desinfecció. Tasques que també caldrà dur a terme a la finalització de cada torn
d’activitat en les zones comunes i en el material compartit després de cada ús.
Quan acabi la jornada, caldrà repetir la neteja de la instal·lació.
Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia amb
l’entitat gestora de la instal·lació, que haurà d’organitzar torns horaris, fora dels
quals no es podrà romandre a la instal·lació.
Es permet la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin
realitzar per un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic i mantenint
les mesures de seguretat i protecció, i la distància de dos metres. També caldrà
respectar el límit del 30% de capacitat d’aforament de l’ús esportiu de la
instal·lació, i habilitar un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones.




Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador, si és necessari,
degudament acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que
necessitin un acompanyant.
La zona de vestidors i dutxes romandrà tancada, podent habilitar-se espais
auxiliars d’ús individualitzats en cas de necessitat.

Ens congratulem que la recomanació de la FCP de limitar la pràctica del pàdel al joc
individual per motius de seguretat i salut, emesa en el comunicat oficial de la FCP de 2
de maig de 2020, hagi esdevingut una disposició governamental d’obligat compliment.
Les recomanacions de seguretat per la pràctica específica del joc del pàdel emeses per la
FCP en el comunicat oficial de 2 de maig de 2020 continuen sent vàlides.
Pel que fa a les instal·lacions i clubs de pàdel coberts o indoor, i donada la confusió i
poca claredat del redactat del BOE de 9 de maig en el seu Article 42 (“Actividad
deportiva individual con cita previa en centros deportivos”) des de la Federació
Catalana de Pàdel no podem emetre cap recomanació ni cap pronunciament degudament
fonamentats sobre la possibilitat o no d’obertura d’aquests clubs.
El contingut d’aquest comunicat està subjecte a revisió i actualització si noves
disposicions governamentals i sanitàries així ho aconsellessin. Tanmateix, us fem
avinent que les opinions i recomanacions emeses per la Federació Catalana de Pàdel se
sotmeten a qualsevol altra millor fonamentada en dret.
Respecte a la competició de pàdel d’àmbit federat a Catalunya, continuarà ajornada fins
que les autoritats estableixin el marc de treball concret i segur de la competició, que en
el cas del pàdel es tracta de competició per parelles i per equips. Arribat aquest moment,
la FCP estudiarà la millor manera de reprendre la competició, depenent de les dates en
les que ens trobem.
Desitgem poder tornar a la normalitat esportiva el més aviat possible.
Salut i molts ànims per a tothom!!
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