
 

 
 

 
 
 

COMUNICAT AL SECTOR D’ENTITATS ESPORTIVES DE RUBÍ 
DATA: 30 D’OCTUBRE 2020 

 
En la línia de passats comunicats, l’Ajuntament de Rubí segueix atent als 
esdeveniments que tenen a veure amb la pandèmia COVID-19 i la seva relació amb 
l’àmbit esportiu de la ciutat.   
 
D’acord amb les decisions preses pel Govern de la Generalitat i d’acord amb la 
publicació en el DOGC núm. 8259 de 30 d’octubre de 2020 de la resolució 
SLT/2700/2020 del Departament de Salut, en el qual entre d’altres s’informa de les 
següents determinacions: 
 

1. Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments 
esportius, a excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de 
titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments 
esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i 
internacional. 
2. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per 
ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, 
a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i 
professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic. 
3. Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les 
activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora 
del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. 
4. Durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 
06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 
l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions 
previstes en el punt anterior. S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats 
esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs. 

 
Estem immersos en una temporada que està implicant adaptar-se a unes 
determinades situacions que poden ser canviants i anirem actualitzant. Actualment 
estem veient que els rebrots i les situacions de contagi tornen a  augmentar i aquest 
fet ens demana tenir precaucions importants a l’hora de fer plantejaments dels 
possibles escenaris que permetin la realització d’activitat físic – esportiva.  
 
Des de l’Ajuntament de Rubí volem demanar seguir tenint paciència al sector esportiu 
de la ciutat, tot i que hi ha moltes ganes d’entrenar i competir, nosaltres creiem que 
hem de fer-ho amb precaucions amb l’objectiu que els esportistes de Rubí no siguin un 
focus d’infecció i propagació d’aquesta malaltia.  
 
Aquest comunicat, les properes actualitzacions i altres informacions o documents 
relacionats, els podreu consultar al web municipal en el següent enllaç: 
https://www.rubi.cat/ca/temes/esports/documents-dinteres 
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