
  

  

Mesures i protocol del Casal Multiesportiu de Cardona 2021 

L’Ajuntament de Cardona es reserva el dret de modificació del casal, d’acord 

amb les indicacions de Salut Pública, si així ho considera oportú, per tal de 

garantir la protecció de la salut dels seus participants. D’aquesta manera, es 

podran adoptar les mesures següents:  

El casal multiesportiu seguirà les recomanacions de les autoritats per tal de 

garantir el casal en un context segur, tenint en compte la salut dels seus 

participants i treballadors/es. S’adoptaran totes les mesures necessàries, 

com per exemple:  

- Ús de mascaretes en cas de no poder mantenir les distàncies de 

seguretat entre usuaris. L’Ajuntament de Cardona proporcionarà, si 

els òrgans públics així ho estableixen, mascaretes per als seus 

treballadors i treballadores. Les famílies s’hauran de fer càrrec de les 

mascaretes dels infants.  

- El desenvolupament del casal es podrà veure afectat seguint les 

mesures que les autoritats públiques decretin, com per exemple 

activitats i excursions que requereixin transport col·lectiu, activitats 

fora de la comarca, activitats amb aglomeracions de persones, 

activitats conjuntes amb participants d’altres casals, activitats en 

piscines, entre d’altres.   

També es podran veure afectades les diferents franges horàries del 

casal si aquestes impliquen contacte de diferents nens i nenes de 

franges d’edat diferents.  

Un cop iniciat el període d’inscripcions del Casal, si Salut Pública aplica 

restriccions d’aforament i places limitades per setmana, s’aplicarà el criteri 

que aquesta administració estableixi.  

L’Ajuntament de Cardona seguirà en tot moment les mesures higièniques 

necessàries. D’aquesta manera no es fa responsable del contagi o del 

possible contagi dels participants al casal. Tots els participants hauran de 

complir amb els requisits següents per preservar la salut del grup:  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb 

qualsevol altre quadre infecciós.  

- Convivència o contacte estret amb positiu conformat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

- Calendari vacunal actualitzat. Requisit per a la inscripció.  



  

  

- En cas dels infants o adolescents amb malalties greus de base caldria 

valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats 

tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la 

COVID-19.  

El Casal Multiesportiu de Cardona tindrà garanties de devolució en el cas 

que el casal programat no es pogués dur a terme per recomanació de les 

autoritats. L’Ajuntament de Cardona es compromet a retornar tots els diners 

que les famílies han efectuat en concepte d’inscripció. Per procedir al retorn 

és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament juntament amb la 

inscripció i omplir les dades següents. 

 

El Regidor d’esports de l’Ajuntament de Cardona 

 

 

Cal omplir les dades següents amb MAJÚSCULA. 

- Nom i cognoms del/la participant: 

___________________________________________________________________ 

- Correu electrònic de contacte: 

___________________________________________________________________ 

- Telèfons de contacte (2): 

(1)________________________________(2)_______________________________ 

  

 

Signatura del pare/mare o tutor/tutora 

 


