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1. ANTECEDENTS 

Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial 

de la Salut fruit de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els governs i 

administracions dels estats de quasi bé tots els països del món han adoptat mesures 

extraordinàries per tractar de prevenir o contenir la propagació d’aquest virus.  

Per a la redacció d’aquest protocol es pren com a referència el realitzat per l’empresa 

adjudicatària SGS dels serveis de riscos laboral de l’Auditori i l’orquestra de Barcelona.  

 

 

2. OBJECTE 
 

 

El present protocol té per objecte establir les mesures preventives, directrius d'actuació 

i les mesures organitzatives davant la pandèmia pel nou coronavirus SARS-*CoV-2. per 

tal de portar a terme el projecte Cantània 2021 al Palau d’esports de Granollers amb 

total garantia. 

 
 

3. ABAST 
 

Aquest protocol serà d’ aplicació a totes les persones en relació a l’aforament i ocupació 

del Palau d’esports de Granollers i espais habilitats per a l’activitat de la Cantània  dins 

les instal·lacions del complex esportiu i a totes aquelles persones que accedeixin a 

aquestes instal·lacions com a públic i com a participants. 

 

 

4. ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL 
 

A causa del constant estat canviant de la situació amb la publicació de noves normes, 

recomanacions, ordres i/o protocols i guies per part de les Autoritats Sanitàries, així com 

els diferents escenaris que es poden establir, es farà necessari realitzar una contínua 

revisió d'aquest document per noves recomanacions de les autoritats sanitàries i 

administratives, o per qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant. 
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5. VENDA D’ENTRADES 
 

a) Venda d’entrades 
 

• Es prioritzarà la venda de les entrades en línia (on-line). 

• Granollers Escena S.L. dissenyarà les localitats i la ocupació en funció de les 

produccions que s’exhibeixin i les pròpies condicions espacials per complir els 

requisits derivades de la pandèmia COVID-19. 

• No es recomana l'ús de diners en efectiu. En cas de comprar-les a la taquilla, 

el pagament es realitzarà amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte 

físic entre dispositius. 

• Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si 

l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix. 

• Des de les taquilles es podran reenviar les entrades als dispositius electrònics 

dels espectadors en cas d’incidència. 

• Les entrades (en línia i taquilla) es poden consultar visualment o 

electrònicament (escàner PDA). 

• Les entrades en paper (auto impressió o taquilla) s’han d’ajustar de manera 

que no calgui esquinçar ni validar aquestes entrades) es poden consultar 

visualment o electrònicament (escàner PDA). 

• A la taquilla cal respectar estrictament les mesures de distanciament. A la zona 

de contacte amb el públic/clients s’ha instal·lat una protecció amb obertura 

inferior per a l’entrega de les entrades per a protegir el personal. 

• Els usuaris/clients que acudeixin a la taquilla han de ser informats de que cal 

fer el pagament sense diners en efectiu (targeta de crèdit, contacless,  etc.). A 

més a més, a la taquilla cal recollir les dades de contacte de 

l’usuari/comprador en la mesura del possible i enregistrar-les electrònicament. 

• Nom i cognoms. 

• Número de telèfon mòbil o fix. 

• Correu electrònic. 

Per als grups de públic, serà cada escola l’encarregada de facilitar les entrades 

als assistents i de recollir les dades de contacte. 

Les dades s’han de registrar sense establir contacte humà per tal de reduir el 

risc de transmissió del COVID-19. 

• El personal de les taquilles disposarà de solució hidroalcohòlica i tindran  
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mascareta. 

• L’espai de treball es desinfectarà diàriament així com el datàfon. Com que el 

material és compartit, al finalitzar el torn, cada treballador haurà de netejar el 

seu lloc de feina amb desinfectant amb activitat viroide per deixar-lo llest per la 

següent persona. 

 

b) Recepció del públic amb entrades 
 
 

• En entrar el públic, s’haurà d’evitar, en la mesura del possible, qualsevol 

contacte físic, mantenint una distància de seguretat de 1,5 m i evitar 

aglomeracions, per la qual cosa s’obrirà portes de manera que l’entrada del 

públic es realitzi de forma esglaonada. 

• Hi haurà dos accessos diferenciats: Accés A-B i Accés A-C. 

• Des de l’entrada fins a la sortida de les instal·lacions del Palau d’Esports  el 

públic haurà de fer ús de la mascareta obligatòriament. 

• El personal encarregat del control d’accés portarà mascareta de protecció 

FFP2 / 3 sense vàlvula. 

 

6. PÚBLIC EN GENERAL 
 

Granollers Escena S.L. informarà al públic sobre les normes de conducta en el context 

de la pandèmia COVID-19, les quals poden veure’s modificades a causa del constant 

estat canviant de la situació amb la publicació de noves normes, recomanacions, 

ordres i/o protocols i guies per part de les Autoritats Sanitàries, així com els diferents 

escenaris que es poden establir: 

 
Pòster i/o cartells amb les “mesures de prevenció per evitar la propagació del 

coronavirus SARS- CoV-2”. 

• Avisos que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i distanciament abans i 

després de la representació. 

• De forma general la distància física de seguretat serà de 1,5 metres. 

• S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades. 

• S’informarà al públic de l’ús obligatori de mascaretes. 

• Quan no sigui possible mantenir la distància física es podrà reduir si es 

garanteix l’ús de mascareta. 



 

 

6  

• No es permetrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que 

hagin estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració auto 

responsable. 

• Les persones que siguin del “grup de risc” són responsables de complir les 

recomanacions que les autoritats sanitàries especifiquen. 

• S’informarà que el servei de guarda-roba queda anul·lat i que no es permetrà 

l’entrada a la sala d’objectes voluminosos. 

• S’han de garantir papereres de residus amb tapa i pedal. 

• Es reforçarà la senyalística i cartells sobre les “mesures de prevenció per 

evitar la propagació del coronavirus SARS- CoV-2” del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

• S’informarà que no hi haurà fulletons, catàlegs ni elements semblants a 
disposició del públic. 

 

• Altres que la Direcció consideri oportuna. 
 

7. GESTIÓ DEL PÚBLIC A L’ENTRADA 
 
 

• El públic de les Cantania són familiars dels nens que venen a cantar al Palau 

d’Esports i a través, de l’escola, tots ells rebran la normativa i els protocols 

COVID de la Cantania. 

 

• L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés 

esglaonat del públic, mínim de 30 minuts. 

• Els horaris d'obertura del vestíbul i/o de la sala s'han de comprovar tenint en 

compte la quantitat de públic que ocuparà l’espai. 

• A les zones on el distanciament és difícil d’avaluar i complir a causa de les 

condicions espacials (per exemple, els passadissos estrets) o la congestió (per 

exemple, taquilla, validació d’entrades, etc.), s’ha de gestionar el flux de 

persones, sent els empleats els encarregats d'informar el públic sobre el 

compliment de les mesures 

• A l’exterior es faran quatre cues, les corresponents als usuaris que tenen 

entrades amb accés per la porta A, B, C o que vagin a taquilles o a la 

llotja/protocol i es distribuiran al llarg de tota la plaça, gestionat pel personal 

d’acomodació. Es podran fixar franges horàries adequades per a l’accés. 

 

• Es senyalitzaran les zones d’espera amb tanques i marques de terra de 

manera adequada. 
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• S’establiran marques de distanciament al terra en els diferents accessos. 

 

• Queda anul·lat el servei de guarda-roba. 
 

• Queda anul·lat el servei de bar. 

 

 
El Palau d’Esports de Granollers s’ubica a l’illa definida pels carrers Francesc Macià 
i LLusà, Emili Botey Alsina, Voluntaris 92 i Santiago Ramon i Cajal. L’entrada del 
públic assistent es farà per la façana principal ubicada al carrer Francesc Macià i 
Llusà. 
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7.1 ACCÉS AL RECINTE/PALAU 
 

  
El palau d’esports de Granollers es caracteritza per tenir 3 grans arcs a la façana principal. 
Cada arc conté quatre portes de vidre que donen pas al vestíbul principal. L’organització 
aprofita aquest tret arquitectònic diferenciat per organitzar al públic assistent. Per l’arc de 
l’esquerre es donarà accés al Accés A i Accés B, per l’arc de l’esquerre accediran els 
usuaris de l’Accés A i Accés C. Es reserva l’arc central per a les taquilles i l’accés a la Llotja. 
 
 

 
 
 
 
Cadascun dels accessos tindrà la seva cua senyalitzada, des de l’exterior de l’edifici. Un cop 
dins l’edifici, des del vestíbul principal es distribueix al públic dels accessos A cap als 
vestíbuls laterals i els accessos B i C cap a les boques d’entrada corresponents als 
accessos B i C que es localitzen al mateix vestíbul principal. Els accessos A, B i C es 
defineixen de la següent manera: 

• Accés A :  El públic amb entrada d’Accés A, és el públic que s’ubicarà a la 

pista,  ja a l’exterior de l’edifici s’haurà separat als usuaris segons 

l’entrada assignada de la següent manera: 

- Accés A / Fila 1 a 12/ Seients 1 a 20: entraran per l’arc de 

l’esquerre, accediran al vestíbul principal i des d’allà se’ls guiarà 

cap al vestíbul lateral esquerre on es trobaran una escala d’accés 

( a través de la grada retràctil) que els conduirà a la pista. Un cop 

a la pista, el personal d’acollida els guiarà fins a les localitats 

assignades. 

- Accés A / Fila 1 a 12/ Seients 21 a 40: entraran per l’arc de la 

dreta, accediran al vestíbul principal i des d’allà se’ls guiarà cap al 

vestíbul lateral dret on es trobaran una escala d’accés ( a través 

de la grada retràctil) que els conduirà a la pista. Un cop a la pista, 

el personal d’acollida els guiarà fins a les localitats assignades. 

• Accés B: El públic amb entrada d’Accés B, és el públic que s’ubicarà a les 

localitats de la meitat esquerre tant a la grada fixa com de la grada 

retràctil. A l’accés a la boca B, el personal d’acollida els guiarà fins a la 

localitat assignada. 
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• Accés C: El públic amb entrada d’Accés C, és el públic que s’ubicarà a les 

localitats de la meitat dreta tant a la grada fixa com de la grada retràctil. A 

l’accés a la boca B, el personal d’acollida els guiarà fins a la localitat 

assignada. 

• Accés LLOTJA: L’accés a Llotja es farà per la zona de taquilles. Un 

membre de l’equip de producció acompanyarà als usuaris de llotja des de 

taquilles fins a la llotja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un cop dins de l’edifici, es mostrarà l’entrada al personal de control d’accés i 

es podran desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic dels dispensadors 

situats a l’entrada. També es posarà papereres de residus amb tapa i pedal. 

• Al costat de les portes d’accés a la pista i les grades es posaran dispensadors 

de solució hidroalcohòlica així com papereres de residus amb tapa i pedal.

  

• El públic haurà de portar posada la mascareta en tot moment: entrada/sortida, 



 

 

10  

accessos zones comunes, durant l’audició, etc. 

• Prohibició de moviments del lloc un cop realitzada l’acomodació i fins a la 

finalització de l’espectacle. 

• Hi haurà personal d’acomodació a les diferents portes, a la grada i a la pista 

per fer el control d’accés i gestionar el flux del públic, que respectant la 

distància de seguretat, podrà indicar quines són les butaques i controlar que 

es deixen els espais corresponents 

• La sala s’haurà d’obrir al públic amb un mínim de 30 minuts, abans de de l’inici 

de la representació per evitar aglomeracions. 

 

 

8. GESTIÓ DEL PÚBLIC A LA SORTIDA 
 

Abans de l'inici d'una representació, s'ha d'informar al públic sobre el procés de sortida 

després de l'esdeveniment, en particular sobre el comportament en sortir de la sala o 

platea. 

Per a la gestió de la sortida, s’han de garantir per megafonia, els següents aspectes: 
 

• Respectar les mesures de distanciament. 

• Evitar aglomeracions. 

• Portar posada la mascareta. 
 

La sortida del públic en la finalització de l'espectacle ha de realitzar-se de forma 

esglaonada per zones, garantint la distància entre persones, començant per les més 

properes a les vies d’evacuació i sortida i amb l’ajut del personal d’acomodació. 

 
Un cop finalitzat l’espectacle, el públic assistent haurà de sortir del complex esportiu, els pares 
assistents hauran d’esperar als infants a la vorera del carrer Francesc Macià. 

 

 

 
9. AFORAMENT-OCUPACIÓ 

 

• L’ús dels espais del Palau d’Esports així com la seva obertura al públic, es 

realitzarà atenent les normes, distàncies i aforaments que estableixin les 

autoritats sanitàries. 

• Els seients estaran pre assignats i el públic haurà de portar mascareta des de 

l’entrada fins a la sortida i mentre duri la representació. 
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• Les sales seran netejades i desinfectades segons indiquin les autoritats 

sanitàries (abans i desprès de cada representació). 

• La planificació i l’ocupació de la sala depenen molt de la distribució de la sala o 

de la zona del públic, dels seients i de les distàncies entre les files de seients, 

però que en cap moment es superarà les 1.000 persones. 

• Granollers Escena S.L. dissenya les localitats i la ocupació en funció de les 

produccions que s’exhibeixin i les pròpies condicions d’espai per complir els 

requisits derivades de la pandèmia COVID-19. 

 

• Es garanteix que els espectadors estiguin asseguts i mantinguin la distància de 

seguretat fixada per les autoritats sanitàries. 

• Totes les entrades i els seients estan degudament numerats i s'evita, en la 

mesura possible, el pas de persones entre files, que suposi no respectar la 

distància de seguretat. 

 

 

10. CANTÀNIES 
 
 

Cantània és una activitat participativa en la que s’inscriuen escolars de cicle mitjà i 

superior de primària de Catalunya. Cada any s’estrena una obra encarregada 

especialment  per  a  aquesta  activitat.  Els  encàrrecs,  fins  a  dia  d’avui,  s’han  fet  

a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi. 

 
Està previst que es realitzin durant el mes de maig i juny de 2021, els següents dies: 

 

 
10/06/2021: a les 20:00 h 

11/06/2021: a les 20:00 h 

12/06/2021: a les 12:00 I 18:00 h 

13/06/2021: a les 12:00 I 18:00 h 
 

 

Els dies que hi ha més d’una sessió, es tindrà en compte les desinfeccions 

reglamentaries i que en cap cas nens/nenes, acompanyants i públic es creuaran en cap 

moment i s’evitaran aglomeracions. 
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11. PROTOCOL CORS ESCOLES 
 
 
 

• Aquest protocol serà comunicat a les escoles participants abans del concert. 

• S’han programat dues sessions de formació de professorat via Zoom dedicades 

exclusivament a detallar aquest protocol i a la logística del dia del concert. 

• Les escoles faran arribar el protocol a les famílies per tal que el públic vingui 

també informat al concert. 

• Els escolars no es portaran objectes (bosses , abrics etc.) 

• És obligatori l’ ús de la mascareta quirúrgica o FFP2, tant pels escolars com 

pels mestres acompanyants. 

• En arribar al Palau d’Esports, els grups bombolla de les escoles, mantindran la 

distància de seguretat de més de 2 metres tant a l’exterior com a l’interior. 

 

• La organització repartirà gel hidroalcohòlic entre tots els nens i nenes i els seus 

acompanyants a mesura que vagin entrant a l’edifici. 

 

• Els cors es distribuiran respectant el plànol prèviament enviat a les escoles. 

• L’entrada i la sortida es farà de manera esglaonada, atenent a les indicacions 

del personal de sala. 

• L’aforament màxim serà de 1000 persones.  

 

11.1 ACCÉS DELS CORS  
 
 

 

• Els cors es distribuiran a la pista exterior del palau, situada al carrer Francesc Macià,  
per grups bombolla . 

 

• Un cop arribats tots els membres de cada grup bombolla, les escoles 

entraran al palau de manera separada i esglaonada i en cap cas es 

formaran aglomeracions a les entrades ni contacte entre grups bombolla. 
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• Per tal de garantir la separació entre grups bombolla, la organització posarà tanques per 
a perimetrar cada grup bombolla tant en el punt d’accés com a la zona de descans dels 
cors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  ASSAIG I CONCERT DELS CORS  
 

 

 

• Tots els nens i nenes cantaran amb la mascareta posada, així com els seus 

mestres acompanyants. Les mascaretes dels nens seran quirúrgiques i les 

dels professors FFP2. 

• Els nens que per causes mèdiques no puguin portar la mascareta, hauran de 
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portar un certificat mèdic i una prova PCR negativa, sense aquestes dues 

condicions no podran actuar. 

• Els cors de les escoles estaran separats per grups bombolla i la distància entre 

els grups serà de més de 2 metres. 

 

• Els músics també tocaran, sempre que sigui possible, amb mascareta posada. 

Les mascaretes seran quirúrgiques o FFP2 

 

• Es realitzaran cribratges regulars i periòdics a l’equip de músics, directors, 

tècnics i productors vinculats al projecte mitjançant testos d’antígens. 

• L’assaig es realitzarà amb totes les portes de sala obertes per afavorir la 

ventilació. 

• El concert s’escurçarà i s’eliminarà el bis del final perquè la durada total de 

l’espectacle no superi els 50 minuts. 

 

11.3 DESCANSOS CORS 
 

• Els cors sortiran de l’escenari pel lateral de la pista i es dirigiran cap al 

pavelló annexe on s’acomodaran en grups bombolla.. 

 

11.4 SORTIDES CORS 
 

• Un cop finalitzat el concert, els cors es dirigiran al pavelló annexe, des d’allà el 

professorat els acompanyarà fins a  la pista que hi ha davant la façana 

principal on l’organització haurà disposat tanques per tal de distribuir els cors 

en grups bombolla amb distància suficient com per evitar aglomeracions. Els 

pares podran recollir als infants al mateix punt on els deixen. La recollida es 

farà de manera ordenada per tal d’evitar aglomeracions. 
 

 

 

12. PERSONAL DE SALA 
 

L’ús de mascareta és obligatori pel personal de sala, i sempre que sigui possible, es 

mantindrà la distància social amb el públic. 

 
La persona responsable de la sala vetllarà pel compliment del protocol de seguretat, 

higiene, distanciament físic, control d’accés i concentració de persones, i farà el 

seguiment del compliment de les mesures de tot l’equip de sala. 
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13. LAVABOS 

 

Durant el temps que el públic fa ús del palau d’esports caldrà estar atents al nombre 

d’usuaris dels lavabos i si cal, dosificar l’entrada amb personal d’assistència. 

 

• El públic assistent i els cors no es barrejaran en cap moment ni compartiran 

espais com halls, lavabos o altres àrees de descans 

 

• Els lavabos han d’estar clarament indicats amb la capacitat màxima de persones 

i distància de seguretat permesa. 

 

• L´ús dels lavabos serà individual, excepte en aquelles persones que puguin 

necessitar assistència, a les quals es permetrà la utilització també per part de 

l’acompanyant. 

 

• L’ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines/urinaris si els lavabos 

superen els 4 m2 i caldrà mantenir la distància de 1,5 m o el seu equivalent en 

superfície de 2,5 m2. 

 

• Es senyalitzarà una línia per a la cua, indicant la distància física de seguretat. 
 
 

• Els lavabos només poden estar equipats amb tovalloles de paper d’un sol ús, no 

es podran fer servir assecadors d’aire electrònics per les mans. 

 

• Els lavabos s’han de netejar abans de l’entrada del públic, abans i després de 

cada descans, si hi ha entreacte, i a l’acabar la representació. 

 
 

14. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
 

La neteja i desinfecció segueix les recomanacions fetes pel Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

• La neteja i desinfecció de les zones d’accés es realitzarà abans de cada funció. 

• Es realitzarà la neteja, desinfecció i ventilació de les sales tancades abans 

de cada representació. En el cas de realitzar diverses funcions, abans de 

cadascuna d’elles s’haurà de procedir a una nova desinfecció prèvia a 

l’entrada de públic a la sala. 

• Quan acabi la jornada i després de la neteja, desinfecció i ventilació, els 
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espais quedaran tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a 

l’inici de la jornada següent. 

 

• La neteja i desinfecció dels lavabos es realitzarà abans de cada funció, de 

l’entreacte, en cas de que en hi hagi, i abans de la sortida del públic a 

l’acabar la funció. 

 

• La neteja i desinfecció s’intensificarà a les següents zones i punts: 

o Manetes i poms de portes. 

o Baranes i passamans. 

o Taulells i mostradors. 

o Aixetes. 

o Lavabos. 

o Superfície de les butaques i reposa-braços. 

 

• Els lavabos disposaran de sabó amb dosificador, paper d’un sol ús per 

eixugar-se les mans i de paperera amb pedal pel paper desprès del seu ús. 

 

• Per la neteja i desinfecció s’utilitzen desinfectants per superfícies amb 

dissolució de lleixiu al 1.50, i desinfectants amb activitat virucida autoritzats i 

registrats pel Ministeri de Sanitat. 

 

• El pati de butaques els seients/butaques es netejaran abans de cada funció 

amb solucions desinfectants adients a les característiques dels materials que 

les componen. 

 

• Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de 

protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment 

al rentat de mans. 

 

• Es desaconsella la utilització d’eixugamans d’aire. 
 

• S’aconsella que abans de la descàrrega d’aigua en els inodors la tapa estigui 
baixada. 
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15. PLANIFICACIÓ HORÀRIA DE LA CANTÀNIA 2021 
 
 

- Dilluns 07 de Juny 
9:00 a 15:00 muntatge de la lona protectora de la pista. 

 

- Dimarts  8 de Juny 
9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:00 muntatge tècnic d’estructures, so i llums 
9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:00 rebuda de elements de producció,  senyalització d’accessos,  

 senyalització de mesures Covid, muntatge zona de producció. 
 

- Dimecres 9 de juny  
9:30 a 15:00 muntatge de cadires, enumeració de seients. 
9:30 a 14:00 Ajust equip de so 
15:30 a 24:00 Proves de so ( sense cors), ajustos tècnics, enfoc i memòries de llum. 

 
- Dijous 10 de Juny 

10:00 Arribada piano i afinació ( és IMPRESCINDIBLE 2h de SILENCI) 
15:00 Prova de so Músics 
16:30 Prova de so Solistes 
17:45: Arribada nens a la zona d’espera exterior 
18:20 Entrada nens a graderia 
18:25 Assaig general de cors + músics + solistes 
19:25 Sortida de nens de graderia a zona d’espera, berenar de nens i WC 
19:30 Obertura de portes – entrada de públic ( 700 pax) 
20:00 Concert 
21:00 Fi concert – sortida esglaonada 
21:15 Entrega de nens a pares. 

 
- Divendres 11 de Juny 

16:00 Arribada personal tècnic i comprovació d’equips 
17:00 Arribada músics i solistes 
17:45: Arribada nens a la zona d’espera exterior 
18:20 Entrada nens a graderia 
18:25 Assaig general de cors + músics + solistes 
19:25 Sortida de nens de graderia a zona d’espera, berenar de nens i WC 
19:30 Obertura de portes – entrada de públic ( 700 pax) 
20:00 Concert 
21:00 Fi concert – sortida esglaonada 
21:15 Entrega de nens a pares. 

 
- Dissabte 12 de Juny 

09:00 Arribada personal tècnic i comprovació d’equips 
09:45 Arribada nens 
10:20 Entrada nens a graderia 
11:25 Sortida nens de graderia a zona d’espera, esmorzar, WC 
11:30 Obertura de portes – entrada públic (700 pax) 
12:00 Concert 



 

 

18  

13:00 Fi concert – sortida esglaonada 
13:15 Entrega de nens a pares 

 
15:00 Arribada personal tècnic i comprovació d’equips 
15:30 Arribada músics i solistes 
16:00: Arribada nens a la zona d’espera exterior 
16:20 Entrada nens a graderia 
16:25 Assaig general de cors + músics + solistes 
17:25 Sortida de nens de graderia a zona d’espera, berenar de nens i WC 
17:30 Obertura de portes – entrada de públic ( 700 pax) 
18:00 Concert 
19:00 Fi concert – sortida esglaonada 
19:15 Entrega de nens a pares. 

 
 

- Diumenge 13 de Juny 
09:00 Arribada personal tècnic i comprovació d’equips 
09:45 Arribada nens 
10:20 Entrada nens a graderia 
11:25 Sortida nens de graderia a zona d’espera, esmorzar, WC 
11:30 Obertura de portes – entrada públic (700 pax) 
12:00 Concert 
13:00 Fi concert – sortida esglaonada 
13:15 Entrega de nens a pares 

 
15:00 Arribada personal tècnic i comprovació d’equips 
15:30 Arribada músics i solistes 
16:00: Arribada nens a la zona d’espera exterior 
16:20 Entrada nens a graderia 
16:25 Assaig general de cors + músics + solistes 
17:25 Sortida de nens de graderia a zona d’espera, berenar de nens i WC 
17:30 Obertura de portes – entrada de públic ( 700 pax) 
18:00 Concert 
19:00 Fi concert – sortida esglaonada 
19:15 Entrega de nens a pares. 
19:30 Desmuntatge 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 

• Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades 

restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma per l’aplicació de la Fase 1 del Pla per la transició a una nova 

normalitat. 

 
• Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de determinades 

restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma per l’aplicació de la Fase 2 del Pla per la transició a una nova 

normalitat. 

 
• Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en 

data 28 de maig 2020 per a “Condicions per a locals, establiments o espais 

a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant 

el desconfinament. Fases 1 i 2.” 

 
• Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de determinades 

restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma per l’aplicació de la Fase 3 del Pla per la transició a una nova 

normalitat. 

 
• RESOLUCIÓ SL T/ /2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 

afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

 
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía ,“Recomendaciones de 

operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de 

edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2. 

 
• Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en 

data 3 de juliol 2020, en que s’estableix el Pla de represa del sector cultural, 

Arts escèniques i musicals. 

 
• Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en 

data 3 de juliol 2020, en que s’estableix el Pla d’actuació per al curs 2020- 

2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19. 

 

• RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen 
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determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis 

de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 

de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats 

d'hoteleria i restauració. 

 
• Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 
• Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.  

 

• Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
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Figura 1. Tècnica d’higiene de mans amb preparats amb base alcohòlica. 
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Figura 2. Procediment de rentat de mans amb sabó 
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Figura 3. Recomanacions per a la protecció del nou coronavirus i altres virus 
respiratoris. 


