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Treball previ



- Pla Nacional de 
Reactivació del Sector de 
l’Esport 

- Un pla de reobertura de 
l’activitat

Ens oferim 
com a 

interlocutors



• Objectiu: fer un Pla Nacional de 
Reactivació de l’Esport a Andorra, que 
serveixi per a que Govern pugui legislar la 
tornada del sector a l’activitat amb la 
màxima eficiència. à Pla Reobertura

• Qui: Clúster amb acompanyament del 
Ministeri de Cultura i Esports.

• Premisses: Traslladar al Ministeri les 
necessitats de l’esport per a què en el 
moment de regular Salut, conegui i pugui 
tenir en consideració les necessitats del 
teixit esportiu.

• Com: El clúster recull les necessitats dels 
agents del sector  privat.

• Etapes de treball: 
• Etapa 1: del 16/04/20 al 01/05/20
• Etapa 2: del 04/05/20 al 10/05/20
• Etapa 3: entrega document 11/05/20



Procés de 
treball



Obertura del CTO per als 51 
esportistes becats amb el 
programa ARA i professionals

Objectiu: obertura setmana del 27 d’abril

- Aplicació de mesures sanitàries amb facilitat, i amb un 
alt grau de control i optimització de despesa.

- Permet fer test en un sol centre que es pot aplicar 
posteriorment a altres centres.

- Permet testar i corregir mesures sanitàries.
- Tots els esportistes necessiten l’entrenament de 

gimnàs, per tant, millor aquesta opció que seguir 
tancats a casa.

- En una fase posterior es planificaria la tornada
a l’entrenament en instal·lacions  “tècniques” 
de cada esport: piscina, pista  atletisme, 
camp de basquet, futbol, rugbi, etc…).

Obrir el CTO  amb el compliment de les regulacions sanitàries  i protecció civil pertinents

Un sol centre permet: 

- Inici d’entrenaments físsics progressius de gimnàs dels esportites  
- Tasques de control en un únic centre, és més fàcil que en varis 

centres.
- Adaptació d’horaris per a un mínim contacte. 
- Adaptació de protocols d’ higiene (és més fàcil aplicació en un 

sol centre).
- Control temperatura a l’entrada (única) i haver superat el 

test de sanitat.

Pas 1: esportistes



Cadena de valor del sector
- Instal·lacions
- Turisme esportiu
- Producte

Pas 2

Iniciem Pla de 
Reobertura de les 

Instal·lacions



Metodologia:

• Es contacta amb les instal·lacions 
esportives del país. 

• Kick Off sessió on-line informativa amb 
més de 26 professionals 05/05/20.

• Creació de grups de treball per tipologia 
d’activitat, definició de tasques i creació de 
drive. Sessió on-line 06/05/20.

• Presentació de les primeres propostes i 
feedback assessor Joel López. Sessió on-
line 07/05/20.

• Presentació final de propostes i feedback 
assessor Joel López. Sessió on-line 
08/05/20.

• Redacció final de la proposta 09 i 10/05/20

• Entrega al Ministeri 11/05/20



Propostes



Detall del contingut

Pla de 
reobertura de 

les 
instal·lacions 



Contingut:

• Consideracions generals per a tots els 
grups d’activitat

• Mesures específiques per grup 
d’activitat.

Classificació d’activitats per grups
• 7 grups 

Fases seqüencials 
• 6 fases

Mesures especifiques per:
• Gimnasos
• Centres de fisioteràpia
• Activitats outdoor
• Medi aquàtic
• Parc lúdics i parcs d’estiu
• Circuit del pas de la casa
• Pista de Gel



Grups d’activitat

• Grup 0: Esportistes

• Grup 1: Individuals, aire lliure, baix risc, 

• Grup 2: Individuals,  fitness

• Grup 3:  individuals,  aire lliure

• Grup 4:  individuals aeròbiques interiors

• Grup 5: d’equip o contacte, aeròbiques, 
infantils i competicions.

• Grup 6:  col·lectius de risc



Fases seqüencials: 

• Fase 0

• Fase 1

• Fase 2

• Fase 3

• Fase 4

• Fase 5



Mesures específiques: 
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