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L’Agrupació del Ball de Gitanes del Vallès ha elaborat una proposta d'un conjunt de
recomanacions per planificar les mesures necessàries per a la reobertura de les
activitats de cultura popular en espais públics i privats (poliesportius, teatres, sales
polivalents, etc.) i la seva organització en la nova etapa de represa de la crisi sanitària
provocada pel virus de la COVID- 19.

Reconeixent la necessitat de posar la salut de la població per sobre de qualsevol altra
consideració.
La necessària aparició del concepte “distanciament social” com una de les principals
solucions en la lluita contra l’expansió del COVID-19, és un dels reptes més importants
al qual s'enfronta el sector de la cultura popular després del control de la pandèmia,
especialment els referits a l’organització d’espectacles, dansa, concerts i la resta
d’expressions que engloben les expressions de cultura popular en espais públics, etc.
El cessament d’activitats per ordre governamental que va afectar la celebració
d’espectacles en els espais públics, va ser la primera mesura presa en prevenció de
l’expansió del virus.
Entenem l’excepcionalitat de totes les mesures, la urgència amb les quals s’han dut a
terme i, evidentment, que la salut de la població ha d’estar per sobre de qualsevol altra
consideració. També creiem que la interlocució amb els sectors afectats és
absolutament imprescindible per a planificar la tornada a la "represa”. Un cop decretat
el cessament de l’estat d’alarma hem de treballar per a aconseguir una ràpida
recuperació de l’activitat al sector cultural.

D’altra banda, considerem que les ordres de confinament, aïllament i distanciament
social aplicades pel govern, han de ser considerades com a mesures absolutament
extraordinàries en cas d’una emergència sanitària sense precedents per a la nostra
generació..

Desitgem tornar a recuperar el contacte personal, a socialitzar amb les persones, a
interaccionar en directe amb els altres i no a través de pantalles, a deixar de costat
l’aïllament i tornar a sentir l'escalf de les relacions personals i l’energia de les
manifestacions col·lectives, siguin culturals o de qualsevol altre tipus.

Especialment creiem que hi ha alguns punts importants a tenir en compte en aquesta
nova etapa de represa:
1. S’aplicaran les recomanacions en mesures sanitàries i d’higiene

de manera

temporal, que garanteixin la seguretat dels balladors/es i el nostre públic, comptant
sempre amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

2. Que les mesures de reincorporació de les diferents activitats a la normalitat siguin
coherents i s’apliquin en tots els àmbits en els quals hi hagi grans concentracions
de públic en l’exhibició d’activitats culturals fins a la total recuperació d’aquestes.
3. Activar campanyes de comunicació amb elements d’incentiu al consum cultural,
que generi confiança en el públic, que desactivi la por i que permeti
recuperar

l’activitat

d’aquest

sector

tan

important

per

a

la

societat.

Aquesta pandèmia deixa en una situació preocupant a tot el país. La recuperació serà
complicada i

llarga. Per tal de

poder tornar a realitzar aquestes manifestacions

culturals serà necessari que aquest col·lectiu es pugui preparar degudament per a les
seves representacions

GUIA D'HIGIENE I PREVENCIÓ
REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS:
Els i les participants hauran de complir:









Absència de malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19
No convivència o contacte estret amb positius o persones amb
simptomatologia.
L’assistència a l’assaig ha de ser voluntària i sota la responsabilitat de cada
ballador/balladora, en el cas de menors, la responsabilitat serà de la mare, pare
o tutor legal que en doni el permís.
Les persones de col·lectius vulnerables, legalment, no tenen permesa l'activitat
en grup sense autorització medica; persones de +65anys, persones amb
malalties respiratòries, etc.
Una bona higiene (rentat de mans) i l’ús de mascaretes obligatòries a partir de
6 anys d'edat.
Assajar en un espai adequat, amb una superfície proporcional al nombre
d’assistents a l’assaig.

CONSIDERACIONS QUE TINDREM EN COMPTE DURANT ELS ASSAJOS I/O
BALLADES:

 Assegureu-vos que podeu complir aquestes recomanacions.











No assistiu a l’assaig si teniu qualsevol símptoma, encara que siguin lleus, o si
heu estat en contacte amb un positiu. Els símptomes són: febre, tos seca,
malestar general, fatiga, dolors musculars, dificultat per respirar, diarrea, falta
d’olfacte o del gust, calfreds, dolor a la gola, al cap o al pit.
Preparat a casa, arriba preparat per començar.
Entra tu sol/a, els acompanyants solament podran accedir al local d'assaig per
causa de necessitat o sol·licitud de l'entitat.
Sigues puntual per facilitar la desinfecció entre assajos i així evitar esperes.
Rentat de mans sistemàtic a l’inici i al final de cada activitat.
Ús de mascaretes en les activitats que no sigui possible mantenir la distància
física mínima de 1.5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona
No compartiu menjar, beguda, instruments ni cap altre estri.
Eviteu el contacte físic.
No utilitzeu el bany, solament en cas de necessitat.

 Només realitzeu activitats si esteu segurs que no contribuiran a un augment del
risc d’infecció.

CONSIDERACIONS PER LES PERSONES RESPONSABLES
Comunes


Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups segons les
recomanacions sanitàries inclòs l’assajador/a



Totes les activitats hauran de mantenir la distància física entre les persones de
1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona participant segons les recomanacions sanitàries i evitant que aquestes
es toquin la cara.



Es crearà una nova figura anomenada ‘Responsable de seguretat i higiene a
cada activitat, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures que
s’estipulen en aquest document i les recomanacions que es desenvolupin d’ara
endavant, així com garantir la formació i la informació en aquesta matèria a
balladors/es, les seves famílies i la resta de persones vinculades a l’activitat.



S'haurà d’incorporar la possibilitat que en cas d’evacuació no es farà ús
d’espais que no garanteixin la distància de 1,5 m en general, amb l'equivalent
a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. o que el seu ús serà el mínim
possible.

Sobre prevenció en l’àmbit de la salut





Rentat de mans sistemàtic a l’inici i al final de cada activitat.
Ús de mascaretes en les activitats que no sigui possible mantenir la distància
física mínima de 1.5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona
Llistats dels assistents els assajos i/o ballades.

Sobre seguretat


El distanciament físic serà sempre de 1.5 metres en general, amb l'equivalent a
un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona que haurà de garantir el
responsable del grup.



En el cas d’espais d’ús compartit amb altres col·lectius poblacionals
(poliesportius, equipaments cívics, etc.) caldrà valorar la possibilitat de realitzar
torns, sectoritzar l’espai i aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns
d’ús.

Sobre neteja i desinfecció d’instal·lacions i materials






Ventilar les instal·lacions interiors abans, durant i després de la seva utilització,
un mínim de 10 minuts.
Netejar i desinfectar els espais a utilitzar cada cop que s’utilitzin..
 Plàstiques: alcohol 70%.
 Metàl·liques i de fusta: solució de lleixiu al 0,1%.
No compartir el material emprat per a les activitats si no se’n fa una desinfecció
després del seu ús.
Proveïu-vos de gel hidroalcohòlic, mocadors o tovalloletes de paper d’un sol ús.
No entreu a la zona d'assaig amb el calçat de carrer, canvieu-vos-el per el
calçat que solament utilitzeu per assajar.

Segons tipologies d’activitat


Entrades i sortides: es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions i
sempre mantenint la distància de seguretat, formant dues fileres, una d’entrada
i un altre de sortida.



Delimitació d’espais: les zones de l’activitat (espais dels grups de convivència,
espais d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida) hauran d’estar
clarament delimitats.



Organització de torns: es promourà si cal, l’ampliació de torns de les activitats
en tota la temporada per garantir grups més petits, més participació i més
seguretat sanitària.

Organització de trobades de dansa o festivals:


Es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en
espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de
seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.



En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de
prestació de serveis, les persones titulars de l'activitat o les persones responsables
de la seva organització han d'adoptar les mesures necessàries per garantir la
protecció individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de
mans, la distància física interpersonal de seguretat, així com les condicions de
neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions. Quan això sigui
difícil o no sigui possible per les condicions pròpies de l'activitat, s'han de garantir
les mesures de prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.



Es recomana evitar l'accés del públic a les zones d'actuació i de treball. Si això no
fos possible s'haurà de garantir la distancia de seguretat i l'ús obligatori de
mascareta,

Capacitat d'ocupació en espais a l'aire lliure


Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui
d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.



La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de
seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions
següents:






Es faci obligatori l'ús de mascareta.
Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida
independents, que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000
persones quan se situïn en seients preassignats.
Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les
aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Capacitat d'ocupació en espais tancats
En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos són:
 Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui
d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
 S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida
independents que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000
persones quan se situen en seients preassignats.
 La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de
seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions
següents:
 Es faci obligatori l'ús de mascareta.
 Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
 Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les
aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Consideracions..finals
Segons tot l'exposa't, creiem oportú puntualitzar que s'ha de diferenciar l'activitat dels
assajos i de les ballades pròpiament dites, entenent que en els assajos es podran
aplicar els criteris de distanciament social i higiene mentrestant no hi hagi contacte
físic entre les persones (valgui com exemple que considerant que un espai mínim
de 2,5 m2 per persona, en un assaig amb una colla de 12 parelles més l'assajador,
hauríem de disposar d'una superfície entre 90 i 100 m²) dedicant aquests a
l'aprenentatge de figures o passos individuals, punteig, pràctica de castanyoles entre
d'altres, per tal de seguir mantenint viva l'activitat.
.
Una altra cosa seran les ballades o actuacions, com que no és possible mantenir
contacte físic entre els balladors/es, creiem que no és viable aquest tipus d'exhibicions
mentrestant estigui vigent la necessitat de complir amb el distanciament social
recomanat per les autoritats sanitàries.
.
Potser caldrà reinventar-se, la distància de seguretat i l'ús de mascaretes es poden
allargar en el temps i haurem d'aprendre a conviure-hi canviant els nostres hàbits, això
si, els més creatius potser podran trobar la forma de reorganitzar-se i descobrir altres
formes de gaudir del Ball de Gitanes.

Des de l’Agrupació valorem l'encert i l'esforç per buscar solucions perquè balladors i
balladores puguin gaudir de les Gitanes però, demanant que es compleixin les
mesures decretades per a les autoritats sanitàries.

Entre tots ho aconseguirem!!!

Llorenç Solà i Bernaus
President

Polinyà, 28 de juny de 2020

Referència a les normatives vigents:


RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, 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.



"GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
ESCÉNICA Y MUSICAL EN ESPAÑA"

 Etapa de la nova represa: http://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa

