PLA DE RETORN A L’ACTIVITAT – LA CENTRAL DEL CIRC, ESPAI DE CREACIÓ
Les pautes que es marquen en aquest document sorgeixen de les informacions que es van
tenint fins a la data dels plans de desconfinament i retorn esglaonat a l’activitat. Per tant,
tenen caràcter conjuntural i s’hauran d’anar adaptant en funció de l’evolució dels
esdeveniments i de la implantació de les diferent fases d’obertura. Això comporta que en
molts casos la concreció de mesures quedi oberta a “allò que estigui vigent en cada
moment”.
Des de la Xarxa de Fàbriques de Creació s’han establert unes mesures generals a tenir en
compte, així com les mesures específiques en relació a l’aforament i circulació dins de l’edifici
i l’organització dels espais. Així mateix, s’ha treballat especialment les mesures a tenir en
compte per a la realització de les residències artístiques i els assajos, com a activitats que les
caracteritzen.
A més, cada fàbrica de creació es determinarà les seves tipologies d’activitat. En cadascuna
d’aquestes tipologies s’estableixen les adaptacions i mesures necessàries per tal que siguin
compatibles amb una situació de control de contagis, tenint en compte els següents
paràmetres:
•

Perímetre i aforament

•

Situació del públic

•

Protecció del públic

•

Protecció d’artistes i personal tècnic EPI

•

Desinfecció i neteja

Les mesures i propostes que es detallen en el document seran d’aplicació durant el període
d’emergència sanitària, tractant d’adaptar-se a les diferents fases previstes per a l’assoliment
de la denominada “nova normalitat”.
Les mesures a desenvolupar s’establiran en 3 nivells:
•

Protecció de les persones treballadores

•

Adequació dels espais

•

Protecció de les persones usuàries/públic

1. PROTECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES:
Mesures generals que es desenvoluparan (document mesures generals):
•

Prioritzar teletreball

•

Establiment de torns de treball

•

Aforament de 1/3

•

Dotació d’EPIS
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2. ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:
•

Neteja i desinfecció abans de l’obertura.

•

Es posarà especial atenció als sistemes de climatització dels centres, revisió, aplicació
de les mesures sanitàries que correspongui.

•

Organització dels espais:
o

Les cues, si és el cas, s’organitzaran respectant una distància de 2 m.

o

S’establiran circuïts amb les direccions senyalitzades i marcades als terres i
amb cartelleria.

o

S’ampliaran les hores del personal de neteja i es reorganitzaran les tasques
de l’equip en plantilla per a fer control d’accessos.

o

S’establirà senyalística de suport a les mesures preventives, de circulació i
respecte de distància física, així com d’utilització d’elements de protecció.

•

En una primera fase,

sempre que sigui possible, els espais comuns quedaran

inutilitzats (vestuaris, cuina, zones de descans etc.). S’habilitaran espais per tal que
cada companyia disposi d’una taula i/o espai de descans d’ús exclusiu durant tota la
seva estada.
•

Els horaris estaran limitats entre les 10 del matí i les 20h, horari habitual del centre.
Fora d’aquest horari només es podran realitzar activitats extraordinàries prèviament
autoritzades. Es planificaran els espectacles per sessions o franges horàries,
d’aproximadament dues hores, amb temps entre sessions per a la desinfecció.

3. PROTECCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES, VISITANT I PÚBLIC
•

Per a l’ús d’elements de protecció com guants, mascaretes o gels, s’atendrà a les
recomanacions de la ASPB (annex III) i l’organització haurà de vetllar per al
subministrament a tots els assistents.

•

Es demanarà a les companyies que vinguin provistes dels seus Epi’s. En qualsevol cas, la
organització disposarà de guants i mascaretes per a totes les persones que accedeixin
al recinte que no en portin

PLA DE RETORN A L’ACTIVITAT
Cada fàbrica establirà quines són les activitats – tipus que es realitzen i la data de previsió d’inici.
Cada activitat tipus es regirà per les mesures específiques que consten a la fitxa corresponent
Aquest seria un exemple:
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TIPUS ACTIVITAT

PREPARACIÓ I

INICI
ACTIVITAT
FASE 0

MESURES A DESENVOLUPAR
PROTECCIÓ TREBALLADORS/ES

PROTECCIÓ USUARIES/PÚBLIC

ADEQUACIÓ DELS ESPAIS

Elaboració del Pla de Contingència

Dotació de EPIS

Desinfecció

ADEQUACIÓ DELS

(establir torns de treball, etc,)

Delimitació dels espais

ESPAIS

Dotació de EPIS

Senyalització espais i direccions de pas
Preparació de sales i materials

ESPAIS DE TREBALL

FASE 1

Només en situacions

Només en situacions

Delimitar espais (a 1/3 aforament) i

OFICINA

(1a setmana)

imprescindibles.

imprescindibles.

distància mínima de 2 m.

Taules amb el mínim de material

Taules amb el mínim de material

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Taules amb el mínim de material

Establir horaris per franges / torns

Establir horaris per franges / torns

Tancament espais comuns de descans

Delimitar espais (a 1/3 aforament) i

Delimitar espais (a 1/3 aforament) i

Distància mínima de 2 m.

Distància mínima de 2 m.

Distància mínima de 2 m.

FASE 1

(Fitxa residències)

Dotació Gels hidroalcohòlics

1/3 aforament

(1a setmana)

•

Cada residència estarà durant

Mascaretes i guants obligatoris

Neteja espais en cada canvi d’us

mínim una setmana a la

(amb excepció d’activitats de

Neteja per part de la companyia dels

mateixa sala en un únic torn

contacte en que es trauran el mínim

materials que s’utilitzin dins la sala

La neteja de l’espai es realitzarà

necessari amb neteja anterior i

(altaveus, matalassos, terres, etc.)

a la entrada i sortida de la

posterior)

RESIDÈNCIES

•

residència
•

Dotació Gels hidroalcohòlics a
cada sala per entrada i sortida
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ENTRENAMENTS

FASE 1

•

Es permetran els entrenaments
individuals i aquells que es
facin dins el nucli de la
companyia (ex.parelles de
mans-mans, de trapezi doble,
etc.)

•

Es respectarà la distància de 6
metres entre les persones que
no siguin d’un mateix nucli o
companyia;

•

Es podran realitzar només amb
preinscripció i en dos torns
(matí o tarda)

•

La neteja de l’espai es realitzarà
en cada canvi de torn

•

Tots els materials que s’utilitzin
seran d´ús personal
exceptuant cordes i matalassos.
Les cordes es tocaran amb
guants i els matalassos es
desinfectaran després de cada
ús pels mateixos artistes.

•

Les màquines de fitness i
condicionament físic, es
desinfectaran després de cada
ús

•

Dotació Gels hidroalcohòlics a
cada sala per entrada i sortida
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REUNIONS

FASE 1

•

•

Reunions presencials

1/3 aforament i distància de 2 m

únicament les estrictament

Aforament s’adequarà en funció de cada

necessàries

fase

Establir horaris per franges,
amb espai suficient entre mig

1/3 aforament i separació suficient
•
PRESENTACIONS
PETIT FORMAT

FASE 2

EPIS

(Fitxa debats, conferències,…)

Espais delimitats, amb accessos

Activitats amb 1/3 de l’aforament

diferenciats per entrades i sortides

Reserva prèvia

Organització de cues, si és el cas,
respectant la distància de 2 m.
Circuïts definits
Augment del personal de seguretat,
control i acomodació
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MESURES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTES CULTURALS A LES FÀBRIQUES
DE CREACIÓ DE BARCELONA

LA CENTRAL DEL CIRC
13/05/2020
Les pautes que es marquen en aquest document sorgeixen de les informacions que es van
tenint fins a la data dels plans de desconfinament i retorn esglaonat a l’activitat. Per tant,
tenen caràcter conjuntural i s’hauran d’anar adaptant en funció de l’evolució dels
esdeveniments i de la implantació de les diferent fases d’obertura. Això comporta que en
molts casos la concreció de mesures quedi oberta a “allò que estigui vigent en cada
moment”.
Des de la Xarxa de Fàbriques de Creació s’han establert unes mesures generals a tenir en
compte, així com les mesures específiques en relació a l’aforament i circulació dins de l’edifici
i l’organització dels espais. Així mateix, s’ha treballat especialment les mesures a tenir en
compte per a la realització de les residències artístiques, els assajos i els entrenaments , com
a activitats que les caracteritzen.
A més, cada fàbrica de creació es determinarà les seves tipologies d’activitat. En cadascuna
d’aquestes tipologies s’estableixen les adaptacions i mesures necessàries per tal que siguin
compatibles amb una situació de control de contagis, tenint en compte els següents
paràmetres:
•

Perímetre i aforament

•

Situació del públic

•

Protecció del públic

•

Protecció d’artistes i personal tècnic

•

Desinfecció i neteja

Les mesures i propostes que es detallen en el document seran d’aplicació durant el període
d’emergència sanitària, tractant d’adaptar-se a les diferents fases previstes per a l’assoliment
de la denominada “nova normalitat”.

1. MESURES GENERALS
Alguns dels requisits essencials que s’hauran de complir tota activitat cultural mentre duri la
situació de risc de contagi són els següents:
•

Caldrà assegurar poder disposar de l’adequació dels espais i la seva revisió i desinfecció
abans de l’obertura. Així com assegurar la provisió dels elements de seguretat i
prevenció necessaris;
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•

Es posarà especial atenció als sistemes de climatització dels centres, revisió, aplicació de
les mesures sanitàries que correspongui…. En alguns casos, com per exemple, l’anàlisi
de la legionel·losi, es triguen 15 dies a tenir resultats. Per tant, quan es determini la data
final per obrir els centre s’hauran d’assegurar que els Serveis de Manteniment hagin
tingut temps de fer totes aquestes proves;

•

Els espais es delimitaran, amb accessos diferenciats per entrades i sortides, sempre que
sigui possible, organització de cues, si és el cas, respectant la distància física recomanada
en cada moment, circuïts definits i sempre que sigui possible, augment del personal de
seguretat, control i acomodació.

•

La participació a les activitats serà amb reserva prèvia. Aquesta reserva ha d’incorporar
la recollida de dades de contacte (telèfon i correu electrònic) per fer possible la
comunicació en cas d’identificació de casos positius, sempre dins el marc de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades.

•

L’aforament haurà de respectar dues condicions acumulatives: limitació a l’aforament
màxim permès en cada moment

i situació preestablerta del públic respectant la

distància física recomanada.
•

Els horaris estaran limitats entre les 10 del matí i les 23H. Fora d’aquest horari només es
podran realitzar activitats extraordinàries prèviament autoritzades. Es planificaran els
espectacles per sessions o franges horàries, d’aproximadament dues hores, amb temps
entre sessions per a la desinfecció.

•

S’establirà senyalística de suport a les mesures preventives, de circulació i respecte de
distància física, així com d’utilització d’elements de protecció. Per a l’ús d’elements de
protecció com guants, mascaretes o gels, s’atendrà a les recomanacions de la ASPB i
l’organització haurà de vetllar per al subministrament a tots els assistents.

•

Es reforçaran totes les operacions de neteja i desinfecció dels espais per al públic, espais
d’ús comú, espais escènics i espais tècnics, segons recomanacions de la ASPB.

2. MESURES ESPECÍFIQUES A LES FÀBRIQUES DE CREACIÓ:
2.1.
•

Aforament i circulació a l’interior de l’edifici de La Central del Circ

Per tal d'evitar el contagi, minimitzar qualsevol risc i sempre que sigui possible, s'optarà
pel treball a distància com a prioritat, tant pel l’equip del centre com per als artistes i
d’altres professionals. Les residències que estiguin en fase de treball de taula s’hauran
de desenvolupar preferiblement als espais particulars.
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•

Es farà un control de l’aforament total del recinte establint un màxim de ⅓ del total
establert habitualment. L’aforament es calcularà en funció de l’estudi o espai de treball,
mantenint un màxim de ⅓ del total establert per tipologia d’espai i metres quadrats.

•

En el cas de La Central, aquest aforament és de:
−

Sala entrenaments: 60 persones aforament permès/es passarà a 20 persones
màx. si les distàncies entre les persones/grups entrenaments de 6mts entre uns
i altres així ho permeten.

−

Sala petita: 15 persones aforament permès/es passarà a 5 persones màx.

−

Sala Triangular: 30 persones aforament permès/es passarà a 10 persones màx..

−

Sala rectangular: 25 persones aforament permès/ es passarà a 8 persones màx.

−

Sala trapezoidal: 20 persones aforament permès/ es passarà a 7 persones màx.

−

Sala de posada en escena: 35 persones aforament permès/ es passarà a 11
persones màx.

−
•

S’habilitaran mecanismes de control d’accés a les entrades dels edificis. Aquest control
d’accés ha de garantir el compliment estricte de l’aforament màxim calculat per aquesta
situació extraordinària. Fora de l’horari d’oficines només es permetrà l’accés al centre als
artistes i professionals autoritzats que en aquell moment estiguin en residència;

•

Al punt d’accés habilitat a l’entrada es facilitarà informació sobre els protocols generals
de seguretat front al COVID, així com d’us dels espais. També es disposarà de solucions
hidroalcohòliques desinfectants per a mans i es proveirà mascaretes als usuaris que no
en disposin. Es prendrà la temperatura amb un termòmetre sense contacte (termòmetre
infrarojos). En el cas de temperatura major de 37,5oC no es podrà accedir al centre, i es
recomana dirigir-se al CAP per diagnosticar l’origen de la febre;

•

L’atenció a les visites externes es realitzarà a la recepció o entrada al centre. El personal
d’atenció mantindrà la distància mínima establerta. L’accés als estudis i oficines serà
només per a les persones autoritzades i en cas de ser necessari l’accés de personal
extern, caldrà complir sempre amb els requisits d’higiene i d’aforament;

•

Quan sigui d’aplicació, s’establiran mesures per organitzar a les persones usuàries que
s’hagin de quedar a l’exterior de l’edifici en espera d’accedir-sempre que l’aforament així
ho permeti. Els espais es delimitaran, amb accessos diferenciats per entrades i sortides,
l’organització de cues es farà respectant la distància física recomanada en cada moment,
circuïts definits i augment del personal de seguretat, control i acomodació;

•

Les persones usuàries seran clarament informades sobre les mesures organitzatives i
sobre l’obligació de cooperar en el seu compliment.
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2.2.

Organització dels espais comuns dels edificis

•

Es limitaran els moviments dins de l’edifici als mínims imprescindibles;

•

Per tal d’evitar la concurrència de persones en espais comuns, s’organitzaran torns d’ús
per als diferents equips de treball (personal d’oficines, col·lectius d’artistes o
companyies). Horaris d’entrada / sortida, torns per dinar, pauses als assajos, etc.;

•

Si l’edifici ho permet, s’assignarà un lavabo d’ús exclusiu per equip de treball (o un wc,
rentamans i eixugamans);

•

Les cuines i offices comunes quedaran tancades, almenys en la primer fase de
desconfinament. Cada persona utilitzarà coberts, gots, plats i altres estris d’ús individual
portats des de casa o, si això no fos possible, d'un únic ús, preferiblement biodegradable
(la Central disposarà d’algunes per repartir en cas de necessitat);

•

S’inhabilitaran les zones d’espera de l’entrada de l’edifici i les zones de descans dels
vivers per evitar acumulacions de gent;

•

Es tancaran els vivers d’ús compartit i les taules de reunions;

•

Cada companyia tindrà assignat un espai d’assaig exclusiu, en períodes mínims d’una
setmana, de manera que no es comparteixin els espais amb altres companyies. El
nombre de persones ha de ser el mínim imprescindible per a la realització de l’activitat i
adequat a l’espai per poder mantenir les distàncies de seguretat i complint el 1/3
d’aforament de la sala.

•

Per l’ús de les taules de la terrassa, s’establiran torns per companyies, tant per l’hora de
dinar com pels descansos durant els assajos. Abans de fer ús de les taules s’ha de
procedir a la desinfecció de mans exhaustiva. S’assignarà una taula per cada companyia,
i es desinfectaran abans i desprès de cada ús.

•

ES prioritzarà l’ús d’escales d’accés. La utilització dels ascensors ha de quedar limitat a
una (1) persona per viatge, sempre que sigui imprescindible el seu ús (persones amb
mobilitat reduïda, transport de material).

•

En passadissos, portes d’accés, escales i zones de pas d’amplada superior al 1,80 m
s’establiran dues zones diferenciades, indicant el sentit per circular-hi, marcant amb
cinta al terra. En els espais, portes i passadissos que no es disposa d’aquesta amplada el
personal ha d’evitar sempre que possible creuar-se entre sí, indicant el sentit per
circular-hi.
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•

Es diferenciaran els sentits e les dues escales interiors de l’edifici per evitar creuaments
de gent. En el cas dels accessos no serà possible diferenciar-los perquè només n’hi ha
un, però s’intentarà evitar, almenys en la primera fase de desconfinament, la circulació
de gent en un mateix moment, mitjançant torns horaris d’entrades i sortides de l’edifici.

•

En el cas de posar algun tipus de barrera per organitzar l’espai, aquestes no poden
obstaculitzar en cap cas sortides d’emergència ni l’accés a elles.

•

S’evitarà l’ús de materials d’informació: fulletons, tríptics i s’evitaran els expositors d’ús
col·lectiu;

•

Es faran cartells grans a les entrades dels edificis indicant: l’ús obligatori/recomanat
(segons normativa i indicacions) de guants i mascareta i altres indicacions relacionades;

•

Es faran cartells, dins del propi centre, amb informació diversa: recorreguts, informació
bàsica, sentits de circulació;

2.3.
•

Els assajos i les residències

Per tal d'evitar el contagi entre persones i minimitzar tot risc possible, es recomanarà a
les cies residents una bona planificació de les jornades de treball i que estiguin les
persones mínimes indispensables per desenvolupar la residència o l’assaig. Es farà un
èmfasis especial en convocar el nucli dur de les companyies, deixant la participació
dels/les col·laboradors/es per a més endavant;

•

Es tindrà en compte un marge horari d’entrada i sortida, per tal de no coincidir diferents
grups i possibilitar la neteja dels espais;

•

No es barrejaran grups;

•

Durant la jornada de treball, si existeixen distàncies necessàries i no hi ha mobilitat, la
gent de la oficina es podrà treure la mascareta. Si la taula i els aparells informàtics són
d’ús individual, també es podran treure els guants;

•

S’haurà de mantenir la distància de separació de 2 metres sempre que sigui possible.
Les accions que obliguin a tenir a dues o més persones a una distància menor dels 2
metres recomanats seran les mínimes possibles i durant el menor temps requerit, i
hauran de ser sempre portant els guants i la màscara homologada. En alguns casos com
les disciplines de dansa i circ, que poden implicar contacte físic i pot ser impossible l’ús
de guants i/o mascaretes, en determinats moments, només es trauran aquests per
moments puntuals amb prèvia i posterior desinfecció;
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•

Cada equip de treball s'ha d'assegurar que els diferents elements així com material de
treball han de ser desinfectats després de l’ús d’una persona i al final del dia o abans de
l’inici de la jornada del següent;

•

En el cas d’ús d’equip tècnic del centre, es recomana l’assignació exclusiva per equips de
treball de micros, taules de so o de qualsevol tipus de material que requereixi de
manipulació durant tota la residència. En cas que no sigui possible, es recobrirà amb
material que es pugui canviar després de cada us.
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3. ESQUEMA BÀSIC DE POSADA EN FUNCIONAMENT

DE LES FÂBRIQUES DE CREACIÓ:
FASE 0: Preparació dels espais i elaboració del Pla de Retorn a l’activitat:
•

Comunicar el Pla d’obertura de la Fàbrica de Creació

•

Adequar els espais i portar a terme les tasques de neteja i desinfecció

•

Establir el sistema de funcionament dels equips

•

Elaborar els horaris de residències artístiques, adaptats als requeriments necessaris

•

Col·locar els elements de senyalització necessaris

•

Dotació d’elements de protecció individual

FASE 1: traçar la progressiva incorporació des equips als centres a porta tancada i per
torns. I inici de programació de residències artístiques
•

Inici de l’activitat a porta tancada.

•

Inici de les residències artístiques

FASE 2: Inici d’activitats de petit format amb públic
•

Obertura dels equipaments

•

Inici d’activitats de petit format (menys de 50 persones), amb 1/3 de l’aforament i
reserva prèvia

•

Activitats a l’exterior (menys de 400 persones, assegudes) amb 1/3 de l’aforament

•

Servei de reserva de places

•

Espai de reunions, assemblees, trobades amb 1/3 de l’aforament
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FASE 3: Inici d’activitats amb públic, amb menys restriccions
•

Inici d’activitats amb aforament superior a 50 persones, possiblement amb 50%
d’aforament i reserva prèvia

•

Activitats a l’exterior superiors a 400 persones

•

Servei de reserva de places

FASE 4: Iniciar la nova fase en situació de “nova normalitat”
•

Programació d’activitats habituals, amb les restriccions que s’estableixin (cursos, tallers,
exhibicions, xerrades, debats, etc.

NOTA: Totes les mesures i protocols estaran subjectes als canvis que hi pugui haver
tan pel que fa al desescalament com per les novetats que es publiquin al BOE, decrets,
etc. per tant, es contempla la possibilitat que vagin canviant i adaptant-se segons ho
facin també les normatives
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