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Torna el públic al Camp Nou: els
estadis obriran amb un màxim del
40% d'aforament
Els abonats i el públic local tindran "preferència per entrar als estadis" amb
l'objectiu d'evitar la mobilitat de l'afició visitant

El Camp Nou el 7 de març, en l'últim partit del Barça amb públic | FCB

El govern espanyol, a través de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha comunicat aquest
dimecres la reobertura d'estadis i recintes esportius amb un 40% de l'aforament si és a l'aire
lliure, i d'un 30% en espais tancats. La mesura s'aplicarà a partir del 13 d'agost i s'allargarà fins
a final de mes, quan es valorarà la continuïtat segons l'evolució de la pandèmia. La decisió coincideix
amb la tornada de la Lliga espanyola de futbol, que comença el mateix dia 13.
Darias ha explicat que els abonats i el públic local tindran "preferència per entrar als
estadis", de manera que l'afició que no juga a casa, eviti els desplaçaments. La mesura s'ha
acordat aquest dimecres amb el suport de totes les comunitats autònomes, però amb l'abstenció del
País Basc, en el marc del consell interterritorial de sanitat.
Per la seva banda, Catalunya ha demanat que el límit del 40% del públic als estadis a l'aire lliure
sigui "una recomanació", i de fet, el departament de Salut ha comunicat que decidirà si rebaixa el
topall del 40% en funció de l'evolució de les dades de la pandèmia.
Sanitat ha explicat que els organitzadors hauran de garantir un accés escalonat, respectar la
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distància interpersonal d'un metre i mig, així com assegurar que els aficionats porten mascaretes
tota l'estona. Durant el partit no es podrà fumar ni menjar, i només es permetrà beure aigua.
En els espais interiors, també s'haurà de garantir una ventilació "adequada i suficient".
La decisió d'ampliar l'aforament no afecta el trofeu Joan Gamper, ja que es disputarà el 8 d'agost,
una setmana abans de l'entrada en vigor de la nova mesura. Prèviament, el Barça havia proposat
a Salut celebrar el partit amb un 20% de l'aforament al Camp Nou, però el departament va rebutjar
la proposta del club. Després d'una reunió entre Govern i Barça, es va acordar jugar el partit a
l'estadi Johan Cruyff amb un aforament màxim de 3.000 persones.
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