
 

Benvolgudes famílies, 

Primer de tot, la Directiva del Volei Esporles desitja que estigueu tots bé de 

salut i estigueu tornant a la normalitat, després d’aquest confinament, de la 

millor manera possible. 

Volem dir-vos que, una vegada que han assegurat que entram a la fase 3 

de l’estat d’alarma i, encara que sabem que la situació no està superada, 

pensam que  és el moment de posar-nos en marxa i tornar a les pistes i al 

volei. Per compensar un poc aquesta aturada tan imprevista. 

EN TENIM MOLTES GANES!  Però això sí, serà d’una manera un poc especial  

perquè s’han de complir les mesures sanitàries i de seguretat que la situació 

requereix, per poder fer uns entrenaments, de la forma més segura i adient 

per a la salut, en la mesura que es pugui.  

En aquests moments estam informant-nos, aclarint dubtes per sebre quins 

són tots els requisits i les autoritzacions què i de qui es necessiten per 

poder començar. Però tot d’una, que el CSD ens doni el permís i voltros ens 

confirmeu l’assistència, començarem! 

Mentre esperam que es resolgui la part burocràtica, ens agradaria saber qui 

està disposat/da a començar a entrenar. D’aquesta manera podrem 

començar a organitzar dies i hores d’entrenaments. 

Vos explicam quina és la previsió amb les mesures,  els espais, les hores i 

les limitacions que tenim: 

. L’Ajuntament ens ofereix les pistes exteriors de l’escola sempre i quan es 

compleixi estrictament la normativa. Per la qual cosa tenim una o, en 

alguns moments, dues pistes per entrenar, de dilluns a dijous de 16h fins a 

les 21’30h. 

. Els vestuaris i banys estaran tancats; tampoc hi ha llum a les 

instal·lacions. 

. S’entrarà per la porta principal i es sortirà per la de darrera per evitar 

juntar dos grups a les entrades i sortides. 

. Entre entrenaments hi haurà 15 minuts per evitar que s’acumuli molta de 

gent i tenir temps de desinfectar el material.  Demanam no arribar molt 

prest a l’entrenament i tampoc tard. Les portes estaran tancades, només 

s’obriran per entrar i sortir, en començar i en acabar l’entrenament. 

. Per l’espai que tenim hi podrà haver un màxim de 12-14 jugadores més 

entrenador/a i per a l’escoleta màxim 20,segons la pista que utilitzem.  

. Els entrenaments seran d’ una hora i mitja dos dies a la setmana: dilluns-

dimecres o dimarts-dijous. 

. S’haurà de mantenir la distància de seguretat. 



 

. El material comú, que seran els balons, es desinfectaran abans i després 

de cada sessió d’entrenament. 

. Es desinfectaran mans i braços de tothom abans i després de 

l’entrenament. 

. Hi haurà el líquid desinfectant per fer net tant mans i braços com els 

balons. 

. Cadascú durà la seva aigua que no es pot compartir.  

. Mascareta posada per anar i venir de l’entrenament.  

. Tot ha de quedar dins la motxil.la durant l’entrenament. No es pot deixar 

per defora. Dins la motxil.la, el mínim de coses possible: Aigua, 

desinfectant, mocadors, bossa per posar la mascareta, si duim sabates de 

recanvi, també durem una bossa, per posar-les-hi, abans de ficar-les dins la 

motxil.la. Pensau que, tot això en arribar a casa, s’ha de desinfectar i fer-se 

net adequadament per al següent ús. 

. Necessitarem que ens signeu l’autorització com mentre deixau que la 

vostre/a fill/a vengui als entrenaments i vos en feis responsables. Que 

estau d’acord amb les normes. Que els hi prendreu la temperatura abans de 

cada entrenament. Que no té símptomes de COVID-19, ni ha estat en 

contacte amb ningú que els tengués i que  heu assabentat  i fet conscients 

als vostres fills/es de les noves mesures per poder venir a entrenar. 

Som conscients que encara que la situació ha millorat, entre tots hem de 

posar el nostre granet d’arena per no fer passes enrere i poder continuar 

amb la màxima normalitat possible. 

Amb moltes ganes de tornar-nos a juntar amb la nostra gent i amb el volei, 

esperam que ens faceu arribar la vostra decisió el més aviat possible. Si pot 

ser com a més tardar dimarts. Podeu fer un llistat al grup mateix i, les 

persones que ens confirmin que començaran, ja els enviarem el document 

per fer les autoritzacions i consentiments pertinents. Que ens l’haureu de 

retornar al mail del Club, per evitar manipular paper, abans del 1r 

entrenament. 

Pensau que en aquests moments serà una activitat voluntària motivada més 

per l’enyorança, pel temps que ens han fet estar aturats i el sentiment, cap 

a l’esport que tant estimam, més que una activitat tècnica i competitiva. 

Volem poder-nos acomiadar de la temporada baló en mà, que és el que ens 

agrada. 

 VOS HI ESPERAM AMB MÉS ÀNIMS I MÉS FORÇA QUE MAI! 

      Esporles a 6 de juny de 2020   

La Directiva i els Entrenadors 


