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El passat 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres
del Gobierno de España, va aprovar el pla "cap a la
nova normalitat" que tindrà una durada mínima de
sis setmanes. Aquesta desescalada serà lenta,
reversible i asimètrica per a les diferents províncies,
per tant haurem d’estar ben atents a com
evolucionen les dades sanitàries en les diferents
fases que ha dissenyat l’executiu central.
Les mesures de desconfinament que s'aplicaran per
sortir de la crisi del COVID-19 s’estructuren en
quatre fases que culminarà, com a molt aviat, a
finals de juny. Excepte l'etapa preliminar, cada fase
tindrà una durada mínima de dues setmanes, que és
el període d'incubació del virus. I només s'avançarà
a la següent etapa si els indicadors sanitaris
assenyalen que es pot avançar.
Com afecta al sector cultural aquest Pla?
La fase 0 serà el tret de sortida del desconfinament
cultural i es preveu a partir del 4 de maig amb les
llibreries i els arxius, les quals podran atendre a
clients i usuaris amb cita prèvia de manera individual
i molt restrictiva.
A la fase 1 (a partir de l’11 de maig) el Ministeri de
Sanitat autoritza la celebració d’actes, activitats i
espectacles culturals amb certs condicionants:
 En llocs tancats es limitarà l’accés a un
màxim de 30 persones i complint amb la
regla d’un terç de l’aforament
 A l’aire lliure es permetrà un aforament de
fins a 200 persones assegudes i mantenint
les distàncies de seguretat de 2 metres.
A la fase 2, estimada a partir del 25 de maig, els
teatres, en principi, podran obrir de nou les seves
portes. Podran fer-ho només amb un terç de
l’aforament de la sala i venda numerada. Durant
aquesta etapa es podran fer espectacles i activitats
en llocs tancats amb menys de 50 persones i, a l'aire

lliure, si congreguen menys de 400 persones i
sempre que sigui amb cadires.
Un cop estiguem a la fase 3, que es calcula, a priori,
a partir del 8 de juny, l’aforament, si tot va bé, es
podrà ampliar al 50%. En aquesta fase podran
reobrir també, segons l’Institut Nacional d’Arts
Escèniques i Música (INAEM), les denominen “sales
d’arts escèniques“. El criteri per diferenciar entre
“teatres” i “sala d’arts escèniques” és tota una
incògnita que caldrà desvetllar durant els propers
dies.
Durant totes les fases, caldrà mantenir en tot
moment les corresponents mesures de seguretat
sanitària (distància personal, ús de mascaretes i
elements desinfectants, etc.).
Què us podem destacar?
Sabem que aquesta escenari us planteja molts
dubtes i és per això que, com a Federació
d’Ateneus, us volem fer algunes puntualitzacions:
 La FAC ha mantingut diverses reunions al
més alt nivell i ha tramès a la Direcció
General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural del Departament
de Cultura diverses propostes per ajudar el
nostre sector a sortir reforçat d’aquesta crisi
sanitària.
 La realitat és la que és i la salut de les
persones ha de ser la prioritat de la gestió
dels ateneus. No fem volar coloms i siguem
realistes quan mesurem les nostres
possibilitats d’acció. Valoreu si les activitats
que programeu són econòmicament viables
malgrat l’obligada reducció d’aforament que
haurem de complir per mantenir el
distanciament personal.
 Creiem que el més coherent és aprofitar
aquest període de tancament per replantejar
alguna de les activitats que programeu i, de
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cara al nou curs (a partir dels mesos de
setembre/octubre de 2020), introduir formats
innovadors, si escau. Per exemple, us
podeu plantejar incorporar la tècnica dels
monòlegs en els vostre tallers i espectacles
teatrals o potenciar els tallers
individualitzades o en petits grups... Deixeu
anar la vostra creativitat !
 Si us plantegeu realitzar alguna activitat
abans d’aquest període, tingueu en compte
que podreu fer-la sempre i quan es
compleixin les mesures de seguretat que les
institucions sanitàries recomanin en cada
moment.
 Si us plantegeu obrir la secretaria de l’entitat
ho haureu de fer complint amb les mesures
de seguretat que les institucions sanitàries
recomanin, especialment tenint a disposició
del personal administratiu i dels socis un
dosificador amb solució alcohòlica i treballar
amb mascaretes. Tot i així, en la mesura
que us sigui possible, un recomanem el
teletreball.
 Quan s’iniciï la fase que permet començar a
obrir els ateneus, us aconsellem no obrir
tots els espais al mateix temps. Caldria ferho de manera seqüencial per evitar
possibles contaminacions creuades.
 Valoreu la conveniència de realitzar un
tractament de desinfecció dels espais i
mobiliari que utilitzeu previ i específic contra
el virus COVID-19. Si és el cas, podeu
contactar amb la FAC i us informarem de les
diferents possibilitats que us podem oferir
per portar-ho a terme.

Subvencions
Com sempre fem, des de la FAC us informarem
puntualment de les diverses línies de subvencions
que siguin convocades i de les mesures de
flexibilització de subvencions i modificacions
normatives de tipus administratiu, econòmic o de
terminis en les convocatòries que les diferents
administracions estan acabant d’enllestir. En aquest
sentit, volem informar-vos que properament l’OSIC
obrirà les següents convocatòries extraordinàries:
 Una convocatòria d’ajuts específica per a
despeses estructurals i compensar així els
danys i perjudicis motivats pel cessament
d’activitats.
 Una convocatòria d’ajuts per compensar
pèrdues d’activitat cultural, específica per a
despeses per pèrdues per anul·lació
d’espectacles i activitats culturals durant el
període d’estat d’alarma.
Recordeu que...
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya
treballem per ajudar-vos. Ens podeu enviar les
vostres consultes al correu electrònic:
ateneus@ateneus.cat

