
    

    

PROTOCOLS QUE CAL COMPLIR DAVANT 
LA COVID-19 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 2 d’octubre de 2020 
 

El 25 de setembre s’ha publicat una resolució que 
prorroga i modifica les mesures especials en matèria 
de salut pública per la contenció del brot de Covid 19 
al territori de Catalunya  
 
Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter 
social) 
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis 
persones, llevat que siguin convivents, tant en 
l'àmbit privat com en l'àmbit públic. 
 
En les reunions que concentrin fins a sis persones 
en espais públics no es permet el consum ni 
d'aliments ni de begudes. 
No es consideren incloses en aquesta prohibició les 
activitats laborals. 
 
També resten excloses de la present Resolució les 
activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, 
cinema o exposicions tant en recintes estables, com 
ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, 
sempre que es compleixin les indicacions dels plans 
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla 
d'actuació del PROCICAT. 
 
La realització d'activitats lúdiques, recreatives i 
l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara 
piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs 
infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i 
instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre 
que es compleixin les indicacions dels plans 
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla 
d'actuació del PROCICAT. 
 
 
NORMES I PROTOCOLS QUE S’HAN DE 
COMPLIR PER LA COVID en l’àmbit de les 
associacions. 
 
La cultura popular i les associacions culturals estan 
subjectes a un document que ha elaborat el 
departament de cultura i que ha estat aprovat pel 
Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc en data 17 de juliol de 2020. 
 
Aquest document inclou i recull diferents activitats i 
específicament s’anomena els Ateneus com 
associacions culturals i de cultura popular, per tant 
els ateneus han de complir amb les mesures que es 
recullen en aquest document. 
 
Pot ser que alguna de les entitat realitzeu alguna 
activitat que no quedi recollida o inclosa en el 
concepte de cultura popular o associació cultural i en 
aquest cas es recomana, en la mesura que sigui 
possible, que aquestes activitats segueixin els 
protocols d’altres departaments. 
 
Per exemple aquelles entitats que tenen esplai, 
aquesta activitat concretament haurà de complir amb 
els protocols que marca joventut i lleure i que 
exigeixen uns paràmetres una mica diferents els que 
marca cultura. 
 
Per tant i com a norma que preval en els Ateneus 
és el protocol d’associacions culturals i en casos 
específics dependrà de l’activitat que es realitza.  
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