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1. Introducció
1.1. Motivació
L’extensió de l’epidèmia del Covid-19 a nivell global, està generant un a situació
inèdita, en la qual la societat s’ha vist immersa a efectuar un confinament forçós per
tal de poder-la controlar i tractar de contenir l’estrés dels recursos sanitaris.
Un cop superada la fase de control de la pandèmia, ara toca afrontar de quina
manera s’ha de fer el desconfinament per a retornar a la normalitat. Aquest
document recull les principals preocupacions i particularitats del sector del bestiari
festiu, i formula algunes propostes que poden afavorir la recuperació del calendari
festiu i el control de les mesures sanitàries que es puguin imposar a cada fase.
Les entitats del món del bestiari festiu – i les seves juntes directives – tenim la
responsabilitat social i legal de vetllar per a protegir les persones sòcies,
col·laboradores o el públic participant.

El document recull una sèria de recomanacions agrupades de la següent forma:
•
•
•
•
•

Membres i col·lectius
Espais
Elements (inclou apartats específics sobre imatgeria festiva i pirotècnia)
Públic
Organització

1.2. Nota important
El contingut d’aquest informe és un recull de propostes i recomanacions, que han
estat elaborades per un equip de persones vinculades al món del bestiari festiu.
A data de publicació d’aquest document, no hi ha aprovat per part del PROCICAT
cap protocol específic per al nostre sector.
Les indicacions donades per les autoritats sanitàries a cada moment sempre
prevaldran per damunt d’aquestes recomanacions.
La responsabilitat sobre l’adopció de mesures de neteja i desinfecció recau en
qualsevol cas sobre el titular de l’activitat.
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1.3. Tipus d’activitats
Tipus d’activitat

Espai on es desenvolupa

Cercavila, correfoc o seguici, amb o A la via pública. L’inici i l’acabament en
sense pirotècnia, amb un o més grups plaça o espai delimitat. Recorregut
participants
itinerant
Un o més grups participants, amb ús
d’elements individuals i elements
comuns.
Àpats populars pre/post activitat

A l’aire lliure en un espai delimitat, o en
un recinte tancat.

Abans o després d’una activitat, és
habitual que els grups participants Accés restringit als components dels
s’entaulin per a esmorzar, dinar o sopar. grups participants i membres de
Forma
part
de
les
dinàmiques l’organització.
associatives del propi col·lectiu, com de
l’acollida d’altres grups.
Locals i sales de reunions pròpies, o
de titularitat municipal amb cessió a
Components d’un únic grup que
l’entitat.
s’ajunten per a una determinada tasca
En alguns casos, són espais comuns
(reunió o assaig).
municipals compartits amb altres
entitats
Assajos o reunions

Tallers i activitats de petit format Locals o espais de l’entitat, de centres
obertes al públic general
cívics o equipaments públics
Proposta d’activitats divulgatives o
lúdiques adreçades al públic en general
o públic infantil.
Exposicions i plantades
Davant la negativa de celebrar actes a la
via pública, alguns ajuntaments i entitats
estan preparant exposicions i plantades
per apropar els elements d’imatgeria
festiva a la població. Activitat segura, ja
que permet desenvolupar sistemes de
control d’aforament.

Locals o espais de l’entitat, de centres
cívics o equipaments públics
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2. Recomanació de mesures adreçades als membres i
col·lectius
2.1. Recomanacions per a les persones sòcies participants
•

•
•

•

•

•

Establir limitació en el nombre de persones participants. Només les que sigui
imprescindible per a l’execució de l’activitat. Evitar explícitament persones
col·laboradores o acompanyants sense funcions assignades.
Promoure equips de treball formats per poques persones.
Totes les persones responsables han de conèixer i aceptar les mesures i
protocols de prevenció i higiene que el titular de l’activitat i les autoritats
sanitàries indiquin.
Establir les condicions que han de complir les persones per a poder accedir
a participar de l’activitat. Aquestes han de quedar recollides en el protocol
que elabori l’entitat titular de l’activitat.
Proposta:
o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol quadre infecciós.
o NO haver estat positiu per SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
o NO haver estat en contacte estret amb algun positiu confirmat els 14
dies anteriors.
o Tenir el calendari de vacunes al dia.
o Valorar responsablement cadascú la idoneïtat de participar a l’activitat
si presenta alguna malaltia crònica d’elevada complexitat
(respiratòries, cardíaques, diabetes, sistema immunitari...).
Es recomana que l’entitat NO es responsabilitzi de recollir cap dada mèdica,
ni que tan sols prengui la temperatura de les persones. A efectes de protecció
de dades, són continguts especialment protegits. A efectes de compliment
dels requisits, es considera bona pràctica una declaració responsable signada
per cada un dels participants.
Elements de protecció necessaris:
o Protecció boca-nas: mascareta quirúrgica o de tela (d’acord amb les
instruccions proporcionades per les autoritats sanitàries)
o Protecció mans: neteja de mans amb aigua-sabó o amb gel
hidroalcohòlic, al començar, al finalitzar i periòdicament durant
l’activitat.
o Evitar el contacte de les mans amb la boca, nas i ulls.
Mentre les autoritats no aprovin un protocol específic per a la nostra activitat,
s’ha de respectar el distanciament físic estipulat durant el transcurs de la
manifestació festiva.

2.2. Mesures i recomanacions en cas de participació de grups foranis
•

Tenir en compte les possibles restriccions de mobilitat entre regions
sanitàries o províncies. La celebració d’una manifestació festiva no té caràcter
d’essencial i per tant, mentre existeixin restriccions de mobilitat, no és motiu
d’excepció per a circular fora del municipi o de la regió sanitària/província.
• Mantenir distància física entre els diferents grups participants, amb l’objectiu
d’evitar la propagació entre grups de persones de diferents territoris.
Actualitzat a data 12/06/2020
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3. Recomanació de mesures adreçades a espais
3.1. Recomanacions d’ús i desinfecció d’espais
•
•

•
•

•

•
•

•

Cal disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants1 a
l’entrada dels espais.
Neteja i desinfecció dels espais (sales de reunions, sales d’exposició, espais
polivalents per assajos i tallers, lavabos, espais comuns i zones privades...)
com a mínim un cop al dia, al començar la jornada, segons l’ús que se’n faci.
Intensificar desinfecció de les superfícies de contacte (mobiliari, baranes,
taules i mostradors, elements de manipulació...) quan es faci neteja de l’espai.
Cal desinfectar i ventilar els lavabos com a mínim abans i després de cada
activitat. S’ha de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic, i tovalloletes d’un sol
ús. Si es contracten WC químics, cal garantir que el proveïdor complirà les
mesures requerides. Restringir-ne l’ús.
Procediment de neteja/desinfecció: Ús de desinfectants autoritzats o lleixiu
diluït. Rebutjar de forma segura els materials i elements de protecció després
de la desinfecció, i fer rentat de mans.
Conèixer i respectar l’aforament màxim dels espais.
En el cas de les sales de reunions i d’assaig, modificar la disposició de les
cadires i taules per tal que les persones assegudes estiguin a una distància
de 2 metres entre si.
Es recomana editar cartells informant de les normes i recomanacions.

3.2. Recomanacions d’ús de vestuaris i espais d’avituallament (àpats)
•

•

Vestuaris:
o Evitar l’ús de vestuaris o espais d’avituallament o de guarda d’objectes
personals.
o En cas que sigui estrictament necessari:
▪ Els espais s’han d’haver desinfectat abans del seu ús.
▪ Un mateix espai no pot estar compartit per a més d’un grup.
▪ Cal disposar les cadires respectant el distanciament físic entre
elles, i respectant l’aforament de l’espai (i la reducció d’aquest
que correspongui en cada fase).
o Tant les persones participants de la pròpia entitat com de grups
foranis, han de venir degudament vestits i dur els objectes
estrictament necessaris.
Àpats populars:
o També formen part de l’activitat habitual els àpats populars adreçats
a les persones i col·lectius que participen de l’execució de l’activitat.
o En qualsevol dels casos, són actes privats no oberts al públic en
general.
o Es recomana la seva celebració en espais amplis (per exemple,
pavellons o pistes esportives en recinte tancat), de manera que es

1

Productes virucides autoritzats i registrats pel Ministerio de Sanidad, han d’estar sempre en
condicions d’ús.

Actualitzat a data 12/06/2020
Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya

CIF: G61685905 • Carrer Parlament 5, Local 4• 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 517 55 87 • info@bestiari.cat

5

PROPOSTA

Mesures recomanades per a les manifestacions festives amb
bestiari festiu durant el desconfinament (Fases 1, 2 i 3)

o
o

o
o
o

permeti encabir les persones previstes aplicant les restriccions
d’aforamen marcades a cada fase.
Es recomana que una empresa de càtering sigui l’encarregada de la
manipulació dels aliments.
La disposició de les taules ha de permetre complir el distanciament
físic exigit (limitar nombre de persones per taula, separació entre
taules.
Cal fer ús de plats, coberteria, tovallons i aixovar d’un sol ús.
Cal complir les recomanacions d’ús i desinfecció d’espais i disposar de
dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Cal planificar l’organització de l’àpat de manera que es redueixi el risc
d’aglomeracions. En cas que sigui necessari fer cua per accedir al
recinte o per a repartir el menú, caldrà establir mecanismes de
distanciament físic.
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4. Recomanació de mesures adreçades a elements
4.1. Mesures i recomanacions d’ús i desinfecció d’elements comuns
•

•

•

•

•

Com a norma general, els materials posats a disposició de les persones han
de ser preferiblement d’un sol ús i/o no compartits. En cas que no sigui
possible, s’han de desinfectar abans de ser usats i/o cada cop que canviï de
mans.
El vestuari, els elements de protecció (guants, mocadors, barrets, faixes o
espardenyes) han de ser desinfectats abans de cada ús. També caldrà
establir mesures per altres materials comuns, com ara els instruments de
percussió, maces o civaders de pirotècnia.
En cas que les característiques constructives no permetin les tècniques de
desinfecció habituals, es pot aplicar el criteri d’aïllament, tal i com es pot fer
amb les figures d’imatgeria festiva (veure apartat 4.2).
Un cop s’hagi assignat un element a una persona participant, aquest en serà
l’únic responsable. Per evitar la transmissió de virus, no es permetrà en cap
cas que aquest element estigui en contacte amb cap altra persona.
Propostes per a la gestió dels elements comuns que són propietat de l’entitat:
o Cessió temporal del material: l’entitat cedeix temporalment (durant el
període de temps que sigui necessari) els elements a cada participant.
Aquest es fa responsable de rentar-lo adequadament abans i després
de cada ús. L’entitat pot indicar recomanacions de desinfecció per a
cada producte d’acord amb les seves especifitats i per a garantir que no
es produeixi deteriorament de l’element.
o Assignació per a un acte concret: el responsable de prevenció i higiene
(o persona designada a tal efecte) haurà d’encarregar-se de desinfectar
els elements abans de lliurar-los a les persones participants.
o Es recomana etiquetar els elements per a facilitar la identificació de
l’element amb l’usuari que en farà ús

•

Cas particular: tallers infantils oberts al públic:
o Es recomana aplicar sistemes de cita prèvia per evitar aglomeracions.
o Els talleristes han de lliurar els materials posats a disposició dels
participants (p.ex: colors, papers...) evitant al màxim el contacte.
o Cal complir totes les mesures de seguretat previstes en un espai obert
al públic (dispensador de gel, delimitació de les zones d’ús,
distanciament entre participants i talleristes...)
o Un cop acabi l’activitat, es poden endur el material o bé s’han de
destruïr. En cas de voler-los reutilitzar, s’han de desinfectar.

•

Cas particular: reunions i assajos:
o Fer convocatòries presencials només en casos estrictament necessaris.
o Reduir l’equip de treball al mínim nombre possible de participants.
o Promoure altres dinàmiques i espais a distància (videoconferència...)
o En cas d’usar material d’oficina i documents, que cadascú se’ls porti
impresos de casa i cadascú usi el seu propi bolígraf.
o Evitar compartir documents i objectes en una reunió o assaig.
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4.2. Mesures especials en l’ús i desinfecció d’elements d’imatgeria
festiva
Recomanacions de caràcter general:
•

•

Abans d’iniciar qualsevol activitat, és necessari procedir a desinfectar
l’element. Tenint en compte les seves característiques constructives, cal
ADEQUAR els productes i tècniques PER A QUE NO RESULTIN LESIVES ni
malmetin la figura o els seus elements.
Es recomana consultar amb un expert el cas particular de la figura segons les
seves característiques constructives. I fer una primera aplicació del producte
en una zona poc visible per a poder avaluar possibles danys.

•

Proposta de mètode de desinfecció, destinat principalment per aquelles
figures que són construïdes amb resina i fibra, i pintades amb esmalts amb
base de dissolvent:
o Ús de productes virucides acceptats pel Ministerio de Sanidad, ja
siguin amb base d’alcohol, amb base de lleixiu o altres virucides.
o Aplicació mitjançant pulveritzador o bé mitjançant baieta, segons
especificitats de la figura.
o Si no és preceptiu una desinfecció completa de la figura, és molt
recomanable garantir com a mínim la desinfecció de les zones de
contacte o properes a la boca i el nas dels portadors, com ara
agafadors, mirilles, zones properes al cap, coixins, subjeccions
d’artificis pirotècnics o altres sortidors...).
o Tenir en compte recomanacions en cas que s’estigui en contacte amb
artificis pirotècnics (veure apartat 4.3 d’aquest document).
o Ús de guants SEMPRE que es faci una desinfecció, i retirada d’aquests
de forma segura un cop acabada la neteja.
o El fet de deixar zones humides en les figures pot generar aparició de
fongs i deteriorament (sobretot elements de tela, de cartró o de ferro
no tractat adequadament).

•

Proposta alternativa a la desinfecció:
o Es desaconsella explícitament l’ús de desinfectants en les figures de
bestiari festius fetes parcial o totalment de cartró, o bé aquelles
figures pintades a l’oli, acríliques o amb esmalt amb base d’aigua.
o En aquests casos, aplicant el criteri de la Direcció General de Patrimoni
Cultural, es pot garantir la desaparició d’activitat vírica en les
superficies si es fa un aïllament de la figura entre 2 i 10 dies (segons el
tipus de material) abans de fer-ne ús.
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•

Mesures a adoptar per part de les persones portadores:
o Procurar que en tota la cercavila només hi hagi un únic portador,
d’aquesta manera, no és necessari prendre més mesures de
desinfecció durant l’acte. Si cal, adaptar el ritme i dinàmica de la
cercavila, seguici o correfoc per facilitar aquest fet.
o Fer ús d’element de protecció boca-nas (mascareta), tant per al
portador com per a les persones auxiliars.
o Valorar elements de protecció integrals (protecció cap sencer, ulls...).
o Neteja de mans abans i després d’estar en contacte amb la figura de
bestiari festiu.
o En cas que sigui necessari la presència de persones auxiliars que
ajudin a la càrrega, descàrrega o guiatge de la figura, s’ha de garantir
que aquests no estaran en contacte en cap cas amb la part interior de
la figura, i que respectaran una distància de 1,5 metres amb el portador
a l’interior.
o En el cas de figures que requereixen més d’una persona portadora:
• Si la distància entre portadors és superior a 1,5 metres, s’entén
que és viable. Segons les característiques de la figura, es
recomana disposar d’elements de separacció entre ambdós
portadors, si s’escau
• D’acord amb la relaxació de restriccions donades en l’evolució
de les fases, es podrien considerar els dos portadors si aquests
conviuen en el mateix domicili familiar. NOTA: Aquesta proposta
no està recollida en cap protocol oficial ni indicació de les
autoritats.

4.3. Recomanacions especials en l’ús d’artificis pirotècnics
•

•
•
•
•

•

No s’aconsella l’ús de gel hidroalcohòlic o qualsevol producte autoritzat amb
base d’alcohol o altres elements inflamables per a les persones participants
en manifestacions festives, culturals i/o religioses amb ús d’artificis
pirotècnics. Caldrà cercar productes alternatius per a la neteja de mans (per
exemple, aigua amb sabó o lleixiu prèviament diluït), essent conscients que
l’aigua tampoc pot estar en contacte amb els artificis pirotècnics.
Es recomana emmagatzemar la pirotècnia dins el carro mitjançant paquets o
bosses individuals.
Només una persona lliurarà els artificis pirotècnics.
Seguir usant protecció per a les mans (guants de pell o anàlegs) per a l’ús
d’artificis pirotècnics. En cap cas, usar guants de làtex o nitril.
Seguir usant mocadors o tubulars ignífugs per a protegir la boca i el coll de
cremades. Però, com que no es garanteix el nivell de protecció de partícules
adequat, valorar l’ús a sota del mocador, d’una mascareta quirúrgica o de tela
(segons instruccions de les autoritats sanitàries). Es recomana que els
elements de protecció estiguin marcats per evitar-ne l’intercanvi entre
participants.
Establir mesures per a recollir els cartutxos ja cremats, a fi que no quedin
dispersats pel terra.
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5. Mesures relatives al públic
5.1. Mesures i recomanacions per a la gestió del públic
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Respectar l’aforament màxim permès en cada fase, així com el distanciament
físic de seguretat (generalment, 2 metres).
El distanciament físic pot reduir-se si no es poden garantir les 2 metres,
sempre i quan es garanteix l’ús de mascaretes.
En cas que el públic es disposi assegut, deixar espai lliure entre persones
equivalent a 1 metre. S’ha de garantir que sempre estiguin els espectadors
asseguts.
Els espais oberts han de disposar d’elements de tancament i control
d’aforament, comatibles amb les condicions d’evacuació. L’accés i la sortida
s’han de planificar i executar de forma esglaonada i amb suficient antelació
per evitar aglomeracions. Cal disposar de gel hidroalcohòlic als controls
d’entrada.. Els recorreguts interns han d’estar degudament identificats i han
de ser en una única direcció per reduir el risc de creuament entre persones.
Es desaconsella lliurar llibrets, programes de mà o suports en paper. Es
poden disposar de codis QR per a que elpúblic pugui consultar els materials
en format digital des del seu telèfon mòbil.
Evitar pauses o entreactes.
Es permet la venda de marxandatge sempre i quan es garanteixin els requisits
de ditància de seguretat i absència d’aglomeracions. El client no pot tenir
contacte amb els productes exposats.
Es poden emprar sistemes de megafonia per recordar les mesures de
seguretat.
Disposar de papereres, si és possible, amb tapa i pedal.
Les restriccions en algunes fases no permeten actes itinerants al carrer amb
públic espontani, donat que no es pot garantir el distanciament físic ni el
control d’aforament.
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Mesures recomanades per a les manifestacions festives amb
bestiari festiu durant el desconfinament (Fases 1, 2 i 3)

6. Recomanació de mesures relatives a l’organització
6.1. Valorar la viabilitat de l’activitat
Partint de la recomanació del PROCICAT, que desaconsella la realització de qualsevol
activitat pública que impiqui un contate físic i, en general, totes les activitats en què no
sigui possible mantenir la distancia física de seguretat prescrita per les autoritats
sanitàries per a cada fase del desconfinament, quan es duguin a terme en recintes
tancats en espais naturals o al carrer; la recomanació que l’Agrupació del Bestiari
Festiu i Popular de Catalunya trasllada a les seves entitats federades és:

S’aconsella fer un REPLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT d’acord amb el que permetin
les restriccions sanitàries a cada moment. Encara que sigui a mínims, es poden
promoure activitats
Si l’activitat es pot reconvertir – encara que sigui a mínims – a les accions que siguin
viables (exposicions virtuals a la xarxa; tallers, mostres i/o exposicions en espais
tancats i amb control d’aforament, mantenint les normes d’higiene que es puguin
establir, cercaviles amb el públic als balcons...).
Per norma general, es desaconsella l’AJORNAMENT d’activitats en espais oberts i
sense control del públic assistent, donat que es preveuen restriccions durant els
propers mesos i tampoc es garanteix la seva viabilitat en un futur immediat.
En darrera instància, s’aconsella la CANCEL·LACIÓ de l’activitat en espais oberts i
sense control del públic assistent, només en casos en què la celebració de la
festivitat deixa de ser viable a causa del context o de les restriccions.
Com a alternativa, valorem i recomanem la RECONVERSIÓ DE L’ACTIVITAT, ja sigui
oferint activitats de format més reduït, en espais delimitats i amb control
d’aforament, o bé traslladant iniciatives al món digital i de les xarxes socials.
L’objectiu ha de ser mantenir de totes maneres el contacte amb la població, fer-los
partícips de la cultura popular malgrat les restriccions, i garantir-ne l’accés i la
universalitat.

La decisió de l’ajornament o anul·lació d’una activitat (o un programa d’activitats)
recau en l’organitzador, majoritàriament ajuntaments. No obstant, és important
reivindicar que les entitats locals co-organitzadores també siguin partícips d’aquesta
decisió. Som conscients que hi ha moltes casuístiques, i que les dinàmiques culturals
a cada municipi són molt diverses.
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6.2. Protocol de prevenció i higiene
Es recomana que l’entitat titular de l’activitat elabori una guia amb les principals
mesures d’higiene i prevenció que han d’aplicar les persones participants.

6.3. La figura del responsable de prevenció
L’entitat que organitzi una activitat ha de designar una persona que s’encarregui de
vetllar tant per a la divulgació com per al compliment de les mesures de prevenció
i higiene. També s’encarregarà de controlar el compliment del distanciament físic i
l’aforament màxim permès.

6.4. Mesures i recomanacions de flexibilització i adaptació de les
dinàmiques de les manifestacions festives
•

•

•

•
•
-

-

-

Les manifestacions festives s’han d’adaptar a les restriccions i limitacions
marcades pels diferents protocols i normatives mentre durin les restriccions
per motius sanitaris.
S’han de preveure diversos escenaris i alternatives que en garanteixin la
viabilitat (per exemple, canvis d’horaris, limitacions d’aforament, alteració de
participants, canvis d’ubicació...).
S’han d’efectuar els canvis necessaris per a garantir:
o El compliment de les mesures sanitàries recomanades, el
distanciament social entre participants i entre participants i públic.
o Respectar els aforaments permesos en cada moment, i evitar
aglomeracions.
o Prioritzar i preveure els espais i temps necessaris per a efectuar les
tasques de neteja i desinfecció quan siguin necessàries.
o La distància física entre els diferents grups participants.
Reducció volum persones: Limitar nombre de persones participants
Itinerància: Restar oberts a canvis en els grups participants a causa de les
possibles restriccions de mobilitat entre regions sanitàries o províncies.
Públic de proximitat i evitar efecte crida: evitar campanyes amb molta
antelació o que tinguin un excessiu interès per part de la població. Cercar
públic de proximitat, evitar la crida de vinguda de públics d’arreu del país.
Solidaritat: procurar integrar altres col·lectius de l’entorn més proper que
hagin perdut la totalitat de les activitats que celebren anualment (encara que
siguin d’altres àmbits culturals) en les festivitats que SÍ són viables.
Promoure nous espais i nous canals de visualització: promoure la presència
en temps real a les xarxes socials (fotografies, vídeos, streaming...) o altres
propostes que permetin participar de la cultura popular a distància o de forma
segura.

Actualitzat a data 12/06/2020
Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya

12

CIF: G61685905 • Carrer Parlament 5, Local 4• 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 517 55 87 • info@bestiari.cat

PROPOSTA

Mesures recomanades per a les manifestacions festives amb
bestiari festiu durant el desconfinament (Fases 1, 2 i 3)

6.5. Assegurances i responsabilitats de l’entitat i de la Junta Directiva
L’entitat que organitza o executa una activitat sota la situació actual, està disposada
a assumir una sèrie de responsabilitats. En aquest apartat es detallen algunes
consideracions a tenir en compte des del punt de vista de responsabilitat:
•

Si durant el transcurs d’una activitat, una persona participant es contagia del
virus SARS-CoV-2 i és diagnosticada com a positiva de COVID-19, les
companyies i entitats asseguradores no cobreixen de forma explícita els
danys que una persona pugui tenir a conseqüència d’infectar-se per una
malaltia infecciosa o en una situació de pandèmia. Ara bé, les companyies i
entitats es comprometen a assumir les despeses si algú presenta una
demanda pel contagi de la COVID-19. Si aquesta demanda tira endavant i
l’organització o entitat és condemnada, la companyia asseguradora també
n’assumiria el cost. Ara bé, s’haurà de demostrar que la persona s’ha contagiat
en el transcurs de l’activitat. L‘empresa o entitat hauran de provar que han
complert totes les mesures de seguretat obligatòries per impedir la possible
transmissió del coronavirus.

•

En conseqüència, es recomana als responsables de l’entitat:
o Que elaborin un protocol d’actuació on es recullin les mesures de
prevenció i desinfecció.
o Que designin un responsable de prevenció i higiene per a que vetlli
per al compliment de les mesures.
o Que posin cartells amb les mesures de seguretat a seguir per part dels
participants en els diferents espais on es desenvolupa l’activitat.
o Que es disposi de fotografies on es vegin les mesures aplicades (per
a possibles reclamacions futures).

•

En cas que l’entitat disposi d’una pòlissa d’accidents per a les persones
participants, cal saber que el contagi de COVID-19 no és considerat un
accident.

•

Les entitats federades a l’Agrupació del Bestiari formen part d’una pòlissa
col·lectiva de Defensa Jurídica i de Responsabilitat de membres de Juntes
Directives, i es poden usar en el moment que hi hagi alguna reclamació a
l’entitat o directament a un membre de la Junta Directiva. Per evitar
problemes, es recomana que l’entitat tingui al dia la vigència dels càrrecs de
les juntes directives, i estiguin degudament registrats al Departament de
Justícia. Actualment el tràmit es pot fer telemàticament i sense cost.
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7. Fonts d’informació
La seva elaboració ha estat possible gràcies a un equip de treball multidisciplinar
format per membres de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari, amb
l’assessorament extern puntual de diversos tècnics d’administracions públiques,
constructors artesans d’elements d’imatgeria festiva, fabricants de pirotècnia,
assessors legals i d’assegurances i experts d’altres especialitats.
Per a la seva elaboració, s’ha tingut en compte els següents documents publicats
per les administracions públiques:
•
•

•

Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, reals decrets associats i
Annex II (no normatiu).
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.
Àmbit municipal: festivals d’estius i fests majors (Document aprovat pel
Comitè Tècnic del Pla PROCIAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 28 de maig de 2020).
Procediments de neteja i desinfecció sobre el patrimoni cultural moble i
immoble. Recomanacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural

Actualitzat a data 12/06/2020
Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya

14

CIF: G61685905 • Carrer Parlament 5, Local 4• 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 517 55 87 • info@bestiari.cat

