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1 - PLA DE CONTINGÈNCIA 
En aquest pla de contingència trobareu un recull de recomanacions i de 
mesures preventives i organitzatives específiques per a l’organització i 
producció de la Festa Major de la Taxonera – Mas Falcó – Penitents, que 
podran ser utilitzades com a pauta i exemple per altres festes majors, per 
garantir el bon funcionament de totes les activitats i, alhora, preservar 
la salut de les veïnes i veïns, treballadors, artistes participants, tècnics, 
voluntaris i membres de la Comissió de festes. 

Els àmbits d’aplicació d’aquest pla, seran els barris de la Taxonera, 
districte d’Horta-Guinardó, i Mas Falcó i Penitents, districte de Gràcia, 
especialment en tots els espais, carrers i places en el que es 
desenvolupin les activitats festives. 

Aquest pla de contingència ens ajudarà en la presa de decisions per a 
les situacions concretes que es vagin presentant al llarg de tot el 
procés festiu i que, al llarg de les pròximes setmanes pot anar variant 
en funció de les decisions de les autoritats sanitàries i governamentals 
corresponents. 

En aquest pla de contingència el més important seran les persones i la 
salut. Tenim molt clar que els consells i les recomanacions sanitàries 
són una obligació, no una opció, per això en el desenvolupament que 
fem més endavant prioritzarem aquest paràmetre, tot conjuntant-lo 
amb les possibilitats de producció i realització de les festes, per tal 
d’arribar aconseguir una festa que, tot fent prevalença de la salut ens 
ofereixi l’essència de la festa que ens demanen els nostres veïns i 
veïnes. 

També volem deixar constància que aquest pla de contingència està 
viu i té voluntat d’evolució i creixement,  pel que creiem que haurà de 
créixer en funció de les demandes sanitàries i municipals que es vagin 
indicant en el temps d’implantació del pla. 

Per això hi haurà un equip de seguiment del Pla que restarà amatent a 
la seva implantació i evolució, per tal de fer que es compleixin les 
seves clàusules, a la vegada que vagi millorant la seva realització. 

 

El pla de contingència també ens permetrà: 

 

 Tenir coneixement de la situació que en cada moment es trobi la 
festa i la seva evolució 
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 Clarificar en quins llocs de l’espai públic la festa serà a distància i 
en quins serà presencial 

 En quin moment i com donar les instruccions a les veïnes i veïns 
respecte a les condicions en què es prestaran les activitats  

 En quin moment i com donar  les instruccions de realització de 
les activitats respecte  a les condicions  en  què  es prestaran els 
serveis 

 Com posar en coneixement de tothom les mesures preventives 
acordades  

 

El pla de contingència determinarà l’avaluació de l’evolució de 
l’activitat festiva en els seus besants més significatives: 

 

 Evolució en la petició de permisos 

 Evolució de la confecció del programa final 

 Evolució de l’afectació general del coronavirus 

 Evolució de l’afectació del coronavirus a les propostes i activitats 
programades 

 Determinació del nombre de personal d’organització i voluntaris 
per desenvolupar la festa 

 Determinació dels espais de festa 

 Protocol pel desenvolupament de la festa: normes a seguir. 

 Protocol pels treballs en la festa: normes a seguir 
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2 - DESENVOLUPAMENT 
Tot seguit, desenvolupem un recull de recomanacions i de mesures 
preventives i organitzatives específiques que poden ajudar-vos a 
garantir el bon funcionament de les activitats i, alhora, preservar la 
salut dels empleats. 

 

Consideracions generals 
Com ja hem indicat en la presentació, la prioritat en la redacció i el 
desenvolupament d’aquest pla de contingència seran el benestar de  
les persones i la defensa de la seva salut. 

Els consells i les recomanacions sanitàries no són, per a nosaltres, una 
opció, són una obligació, per això prioritzarem aquest raonament, tot 
intentant conjuntar-lo, en les propostes de producció i realització de 
les festes, amb l’ànim, esperit i essència de totes les activitats. 

I com a pautes generals del Pla indiquem les següents consideracions: 

 

a) En totes les activitats hi haurà un aforament pactat amb les 
autoritats municipals i un muntatge d’espai o cadires d’acord 
amb les pautes sanitàries vigents. En tot cas, entenent que en el 
moment de la festa, ja haurem complert les fases de 
desconfinament utilitzarem la recomanació següent: Actes i 
espectacles culturals, parcs temàtics i d'oci a l'aire lliure de 
menys de 800 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la 
distància necessària). 

b) En els espais o places importants d’activitat de la festa hi haurà 4 
carpes, d’un mínim de 3 x 3 m, en les que desenvoluparem les 
següents activitats: 

 

• Carpa Informativa per explicar als veïns i veïnes el 
desenvolupament de les activitats festives  

• Carpa Informativa de les activitats socials i sanitàries de la 
festa 

• Carpa Lila, gestionada pel col·lectiu feminista, ja habitual a 
les nostres festes 

• Carpa Sanitària en la qual hi haurà atenció per part per 
personal sanitari per qualsevol incidència. Aquest personal 
estarà en coordinació directa amb el 061. 
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c) Els horaris de les activitats seran els que indiquin els permisos 
finalment acordats amb les autoritats, sempre en funció de la 
seva característica, però mai s’iniciaran els actes abans de les 8 
h ni finalitzaran desprès de les 22 h, excepte en els supòsits de 
sopars populars, correfocs o activitats musicals que finalitzaran a 
les 2 o a les 2.30 h de la matinada. 

d) En totes les activitats hi haurà persones de la Comissió de Festes 
i Voluntaris i Voluntàries de les festes, per tal de desenvolupar 
les feines de control d’accessos, atenció als veïns i veïnes, 
coordinació de les activitats i seguiment de les pautes acordades. 

e) La majoria de les activitats es desenvoluparan a l’aire lliure, amb 
prevenció dels aforaments acordats, amb acotament dels espais 
d’activitats en cas necessari i amb total respecte a les pautes 
d’higiene, respecte a l’espai natural i a l’espai de carrer 
habituals.  

f) Les activitats que s’hagin de desenvolupar en recintes tancats 
hauran de complir les pautes sanitàries i ordenances municipals 
que corresponguin a l’espai en qüestió. S’incorporaran aquestes 
pautes en la sol·licitud de permisos de les festes. 

g) En els espais que acordi la Comissió de Festes, hi haurà un servei 
de bar, que serà gestionat, de forma conjunta o alternada, pels 
bars i restaurants del barri que hagin estat més perjudicats per 
la Covid-19, per tal de poder donar-les l’oportunitat de recuperar 
part de l’economia perduda en la pandèmia. Part de la recaptació 
es destinarà a la higienització dels espais de les festes. Aquest 
servei es farà amb les mateixes condicions sanitàries i 
obligacions municipals acordades en els seus corresponents 
serveis 

h) En el cas de dinars i sopars populars es compliran les mateixes 
pautes indicades en els apartats anteriors. 

i) S’evitaran, en tot moment aglomeracions de persones i gent en 
espais no programats. En cas necessari es potenciarà l’ús de la 
reserva d’espai. En el cas que hi hagi molta demanda per alguna 
activitat la Comissió intentarà donar resposta a la demanda tot 
ampliant el nombre de passis o funcions. 

 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Mesures relatives a la sol·licitud de permisos 
A banda d’omplir els qüestionaris ja existents en els diferents models 
de festa, s’hauran d’adjuntar els següents documents: 

 Relació de les infraestructures necessàries per fer les activitats 

 Plànol d’implantació de les quatre carpes  

 Document amb la relació de les diferents mesures sanitàries i de 
prevenció social que és prendran en cadascuna de les activitats. 

 Document amb les pautes a seguir en cas que els actes es facin 
en espais interiors (Centres Cívics, Casals, Associacions, etc.) 

 
Mesures sobre les reunions prèvies i el treball de la 
Comissió de Festes  
Les comissions de Festes estan integrades, normalment, per un gran 
nombre de veïns i veïnes, que treballen i es comprometen personal i 
emocionalment i de forma desinteressada i altruista, amb la resta de 
conciutadans per a col·laborar i fer un munt d’activitats en el decurs de 
l’any: Cavalcades de Reis, Festes de Carnavals, Majors, Castanyades i 
de Nadal, i altres especifiques dels barris, en benefici de la 
col·lectivitat, del barri o del poble. 

El seu treball és impagable, i per això volem donar-li el mèrit que té, a 
la vegada que hem de valorar-lo en la seva justa apreciació. 

Des del mes de gener la Comissió de Festes ja ha fet un mínim de tres 
reunions presencials i tres vídeo conferències per poder fer un 
programa de festes que presenti al barri unes Festes que permetin 
recuperar la il·lusió i la convivència ciutadana i el divertiment i esperit 
festiu que hem desat aparcat els darrers tres mesos. 

Per poder agilitzar la definició final del programa i poder ser àgils i 
executius proposem que dos tècnics municipals, amb capacitat 
d’interlocució i decisió, s’incorporin a la Comissió per tal de poder 
concertar tots els aspectes i activitats. 

La Comissió de Festes generarà un organigrama per tal d’assignar els 
treballs i responsabilitats en cadascuna de les activitats finalment 
programades en la festa major. 

Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir les 
responsabilitats de tots els integrants de la Comissió de Festes en 
relació amb tot el que es relacioni amb la festa. 
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Mesures vinculades a la higiene de la festa 
Com a pautes obligatòries a desenvolupar en la festa major relacionem 
les següents: 

a) Les activitats de festes en espais oberts es desenvoluparan en 
espais desinfectats a l’inici i al final de cadascuna de les jornades 
per equips especialitzats. Recomanació Generalitat de Catalunya 
– Cultura: S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les sales 
tancades i dels recintes a l'aire lliure abans de cada representació 
de l'espectacle. En el cas de realitzar diverses funcions, abans de 
cadascuna d'elles s’haurà a procedir a una nova desinfecció 
prèvia a l'entrada de públic a la sala o al recinte a l'aire lliure, en 
els termes assenyalats en aquesta ordre. 

b) Tot el material i infraestructures que s’utilitzi a les festes gaudirà 
de les garanties sanitàries corresponents, de tal forma que els 
escenaris, faldons, escales, equips de sonorització, materials 
d’il·luminació, equips de generació d’energia, taules, cadires 
sense funda, tanques, carpes i altres, seran lliurats pels 
proveïdors totalment desinfectats i en les condicions higièniques 
que es pactin en el moment de la festa. 

c) Tots els artistes, musics, colles, companyies, talleristes i altres 
participants han de presentar el seu pla de prevenció davant els 
contagis que inclogui la referència a la desinfecció dels seus 
materials.  

d) Voluntaris de la Comissió de Festes faran el treball de desinfecció 
d’aquests materials quan sigui necessari fer-ho entremig 
d’alguna de les activitats. Per fer aquest treball comptarem amb 
productes de neteja homologats i pactats amb les autoritats 
sanitàries. 

e) Voluntaris de la Comissió de Festes seran els encarregats 
d’atendre les carpes informatives i liles, d’informar dels protocols 
que caldrà seguir en tot moment en el decurs de les activitats i 
de coordinar l’accés del públic a aquestes, amb les mesures de 
neteja, determinació de la temperatura dels assistents, 
portabilitat de la mascareta corresponent i control de les 
distàncies de seguretat corresponent. 

f) En diferents ubicacions de les activitats hi haurà rentamans i 
dispositius de productes hidroalcohòlics pel servei de tots els 
assistents. Recomanació Generalitat de Catalunya – Cultura: Els 
establiments, locals i espais a l'aire lliure han de posar a 
disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel 
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Ministeri de Sanitat, a l'entrada de l'establiment, local o espai, i 
hauran d'estar sempre en condicions d'ús. S'utilitzaran 
desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar 
o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es 
troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel 
Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les 
indicacions de l'etiqueta. Després de cada neteja, els materials 
emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de 
forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. 

g) En referència als lavabos portàtils, imprescindibles a la festa 
major, proposem que es dupliqui el nombre de lavabos previstos 
en anteriors edicions de la festa per tal de poder utilitzar-los 
d’acord amb les següents recomanacions sanitàries: 
L'establiment haurà de procedir a la neteja i desinfecció dels 
lavabos a l'inici i al final de cada representació, així com després 
dels intermedis o pauses, com a mínim sis vegades diàries. 

En el cas de lavabos portàtils, cal garantir que el proveïdor 
realitzarà la higienització dels elements en les mateixes 
condicions que  s’expressen al punt anterior. Per  les  seves 
característiques,  s’aconsella  restringir-ne  l’ús  tant  com sigui 
possible. 

Des de l’inici fins al final de les activitats hi haurà una persona 
contractada per la Comissió de Festes, per vetllar i controlar la 
correcta utilització dels serveis, fer que s’utilitzin alternativament 
per poder desinfectar-los i arranjar-los pel proper ús i per 
coordinar-se amb  l’empresa proveïdora per la seva desinfecció 
diària. 

h) En espais tancats, s’hauran de seguir les pautes corresponents 
en el moment de la realització de l’activitat. En tot moment 
s’hauran de realitzar tasques de ventilació periòdica en les 
instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de cinc 
minuts. 

i) Papereres. Com ja és habitual utilitzarem papereres facilitades 
pels serveis municipals per recollir les deixalles de la festa. Seran 
de diferents tipus: Material de rebuig, vidre, plàstic, paper i 
generals. Com ja és habitual reforçarem la informació al voltant 
de la correcta utilització de les papereres en el marc del 
coneixement i promoció de l’Agenda 2030. 

Els serveis municipals recolliran diàriament el contingut de les 
papereres. 
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En tot moment i per seguir les recomanacions del departament de 
Cultura de la Generalitat, i si cal complementar les normes de neteja i 
desinfecció podem accedir a la pàgina web de Salut – Generalitat: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a- z/c/coronavirus-2019-
ncov/administracio-local/ 

I per recomanacions relatives a la renovació de l’aire en espais tancats 
cal informar-se a la pàgina: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

 
Mesures vinculades a comportaments individuals a la festa   
Com a pautes obligatòries a desenvolupar relacionades amb els 
comportaments individuals en la festa major relacionem les següents: 

 

a) Tots els voluntaris i integrants de la Comissió de Festa Majors i 
els participants a les activitats de festa, hauran de rentar-se les  
mans amb freqüència amb aigua i sabó, i en el cas de no 
disposar-ne amb gel hidroalcohòlic.  

Per poder-ho complir l’organització de festes facilitarà als 
assistents ambdues opcions en tots els espais d’activitats. 

b) Es mantindrà en tot moment  la distància de seguretat de 1.5 m. 
L’organització vetllarà per complir aquest aspecte, en la 
col·locació i ubicació de taules, cadires i altres elements de la 
festa. 

c) En activitats que es relacionin amb espais patrimonials, 
s’utilitzaran les mesures d’higiene  i desinfecció compatibles amb 
la preservació dels béns patrimonials i aprovades per la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 

d) En activitats que es relacionin amb el medi natural, s’utilitzaran 
les mesures d’higiene  i  desinfecció compatibles amb el medi 
natural, aprovades per la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural. 

e) En tot cas les pautes i normes a seguir seran les establertes per 
les autoritats municipals i les indicacions que facilitin els serveis 
de Policia Municipal, Guàrdia Urbana o Mossos d’Esquadra. 

f) Caldrà tenir en especial atenció amb els col.lectius vulnerables 
per situar-los en les espais especials per a ells en zones 
reservades. 
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Mesures organitzatives del treball en la festa 
Com a mesures organitzatives dels treballs relacionem les següents 
propostes: 

 

a) Les persones responsables que s’hagin determinat en la 
sol·licitud del permís corresponent, seran els responsables dels 
equips de treball que interactuïn en les festes. 

b) Les persones responsables assignaran responsables d’espais a 
diferents components de la Comissió per tal de vetllar pel 
compliment de les pautes i propostes del pla. 

c) Els equips de treball comptaran amb un nombre determinat de 
persones i en la mesura del possible, s’organitzarà l’activitat en 
equips de treball separats per evitar que una possible afectació 
del virus provoqui l’aïllament de tot el personal de treball de la 
festa. 

d) Quan la naturalesa de l'activitat ho permeti, es mantindrà la 
corresponent distància interpersonal amb tercers, així com l'ús 
d'equips de protecció adequats al nivell de risc.  

Quan la naturalesa de l'activitat no permeti respectar la distància 
interpersonal, els implicats faran ús d'equips de protecció 
adequats al nivell de risc com a mesura de protecció. 

e) En el cas dels equips de decoració d’espais, muntatge i 
coordinació, organització dels serveis de càtering i beguda i 
neteja i desinfecció, tots els intervinents comptaran amb els 
equips de protecció que hagi determinat l’autoritat sanitària. 

f) En els casos en què la naturalesa de la feina o activitat no 
permeti respectar la distància interpersonal ni l'ús d'equips de 
protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels músics, 
actors i actrius, mags i altres, s'atendrà a mesures de seguretat 
dissenyades per a cada cas particular a partir de les 
recomanacions de les autoritats sanitàries. 

g) En les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s'haurà 
d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que 
asseguri la protecció tant del treballador com de l'artista, i ha 
d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos 
metres entre els artistes i la desinfecció dels materials després 
de cada ús. 
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h) Els equips o eines de comunicació que s’utilitzin en la festa, han 
de ser personals i intransferibles, o, les parts en contacte directe 
amb el cos de la persona, disposaran d'elements substituïbles. 

i) Els  equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, 
s'han de desinfectar abans de cada ús. 

j) En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d'una 
persona, i no es pugui mantenir la distància de seguretat, tots 
els treballadors implicats hauran d'utilitzar els equips de 
protecció adequats al nivell de risc. 

 

Mesures preventives en l’atenció als convidats, participants 
i actuants a les festes 
En tot moment seguirem les pautes establertes en el pla per tal de 
garantir la salut dels artistes, grups i associacions participants en els 
actes de festa major, pel que com a mesures preventives en la seva 
atenció, relacionem les següents: 

 

a) Convidats: Pregoners i pregoneres, autoritats municipals i altres 
convidats a la festa. En tot moment compartiran els protocols 
propis dels veïns, voluntaris i treballadors. 

b) Artistes, Músics i Circ: Se’ls hi facilitarà un vestuari perquè 
puguin desar els seus materials i preparar-se per les actuacions.  

En tot moment compartiran els protocols propis dels veïns, 
voluntaris i treballadors. 

Quan hi hagi diversos artistes i músics simultàniament a 
l'escenari, la direcció artística ha de preveure que es mantingui la 
distància sanitària de seguretat en el desenvolupament de 
l'espectacle, excepte en el cas que s’apliqui el concepte d’unitat 
familiar als grups participants, aplicació que estan demanant 
diverses entitats professionals del sector. 

En aquest moment el ball del públic no està permès, però 
entenem que d’ací a les dates de la festa major, si que podrem, 
garantint una distància aproximada de 1 m, ballar de forma 
individual les propostes que ens facin els artistes, músics i 
orquestres. 

No hi ha un nombre màxim establert de  persones damunt de 
l’escenari. La Generalitat aconsella no superar el nombre de deu. 
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Tant  en  les  representacions  com en els  assajos previs, es  
garantirà  la  neteja  i desinfecció de totes les superfícies i 
instruments amb les que puguin entrar en contacte els artistes 
abans de cada assaig. 

c) Balls tradicionals i tot tipus de Danses: cal que compleixin les 
mateixes pautes que els artistes i músics. 

d) Sardanes (ball i audició): cal que compleixin les mateixes pautes 
que els artistes i músics. 

e) Espectacles infantils: Màgia, titelles, animació, teatre, etc. Se’ls 
hi facilitarà un vestuari perquè puguin desar els seus materials i 
preparar-se per les actuacions.  

En tot moment compartiran els protocols propis dels veïns, 
voluntaris i treballadors. 

Quan hi hagi diversos artistes simultàniament a aplicarem les 
propostes escrites en el tema d’Artistes i Músics 

La distribució de les cadires dels assistents es farà tenint en 
compte les pautes de separació, si bé els participants podran 
ballar davant de les seves cadires en el cas que ho demani 
l’animació de l’espectacle- 

f) Tallers de petit format (manuals, de dibuix, de maquillatge, 
etc.): Hauran d’organitzar l’accés a les seves activitats per poder 
mantenir la participació de 4 nens per taula de 2 metres 
quadrats, en un temps de participació entre 5 i 7 minuts per 
activitat, per tal de donar rotació i participació a les seves 
propostes artístiques 

g) Tallers de gran format: Hauran d’ocupar el màxim espai possible 
per col·locar les seves propostes. Un monitor per cada quatre 
instal·lacions vetllarà que els participants puguin jugar de forma 
individual sense grans concentracions. 

h) Cercaviles i tabalers: Donades les característiques de les seves 
actuacions, la Comissió de Festes els ajudarà a gaudir d’espais 
amplis pels assajos (Poliesportius, zones obertes, etc.) per tal 
d’assajar les noves pautes d’actuació, basades a mantenir la 
qualitat i profunditat de la seva actuació, tot preservant les 
distàncies de seguretat que aconsellin en el moment de la festa 
les autoritats sanitàries. 

i) Correfoc i Diables: Donades les especials característiques 
d’aquests grups, restem a la decisió final de les corresponents 
federacions per tal de concertar la seva participació en la festa, si 
bé, creiem que, independentment de la utilització del material 
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comunitari, el fet de la realització del correfoc no comporta cap 
problema, per la seva peculiaritat com en distanciament social 
que, el mateix foc, realitza. Com a proposta festiva, en el decurs 
de la festa major, regalaríem a tots els veïns i veïnes intervinents 
en el correfoc, un mocador per la seva participació. 

j) Traginers: Carruatges i festes amb cavalls. Cal seguir el protocol 
sanitari i de producció que està pactant la Federació Catalana 
dels Tres Tombs amb les autoritats competents. 

k) Castellers: En aquest moment no podem donar pautes al 
respecte, però estem convençuts que aviat, un cop fetes les 
proves als participants, controlant les temperatures en el 
moment de portar els castells a plaça i desant un espai obert 
entre els castellers i el públic de la plaça, és podrà tornar a fer 
castells en breu. 

l) Falcons i altres similars: Igual que els castellers 

m) Trabucaires: Per la seva particularitat creiem que no tindran cap 
problema de distància social ni participació en les festes populars 

n) Bestiari popular, Gegants, Ball de Bastons, Trobades de Corals, 
Grupets populars i altres: Les especials característiques 
d’aquests elements festius els fan imprescindibles en les festes 
majors, tant pel seu caràcter ritual com pel seu caràcter festiu. 
Per si sols, tant parats com en moviment, totes els seus balls i/o 
cercaviles, ja compleixen les pautes de distanciament social, pel 
que sol cal preveure com interactuen amb el públic per poder 
donar el vist i plau a la seva participació a les festes. 

o) Centres Cívics, Casals Populars, Casals de Gent Gran, Cases de la 
Festa, Trobades de Puntaires, Enramades, i altres similars: Son 
peces molt important per les festes majors i cal que, aplicant els 
protocols socials i sanitaris, puguin programar i realitzar les 
activitats que treballen en el marc de les festes majors. 

p) Cinema a la fresca i passis de documentals: Una alternativa 
maca i dinàmica que, seguint les mateixes pautes que els 
espectacles infantil, es poden programar fàcilment. 

q) Esportistes: En un primer moment hauran de complir els 
mateixos protocols que els artistes, convidats  i músics, si bé 
s’haurà de concretar la resta de protocols amb les definicions que 
hagin fet respecte a l’esport les autoritats competents. 

r) Altres intervinents no contemplats en els supòsits anteriors: En 
un primer moment hauran de complir els mateixos protocols que 
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els artistes i músics, si bé s’haurà d’estudiar la seva actuació per 
definir millor els protocols propis. 

s) Camerinos i vestuaris: Hi haurà un camerino i/o vestuari per 
cada grup entre 4 i 6 artistes, i les mesures de neteja generals 
també s’aplicaran a aquests espais. Els vestidors no es 
compartiran en cap moment per diferents artistes si no s'ha 
realitzat una neteja i desinfecció prèvia d’aquest. No està permès 
el menjar o beure en aquests espais. 

 

 

 

 
Mesures relatives al desenvolupament de les festes 
Com a mesures al desenvolupament de les festes relacionem les 
següents: 
 

a) En els actes de festa major l’aforament màxim serà de menys de 
800 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància 
necessària). Cal dir que, excepte els grans concerts i activitats 
esportives, en la majoria d’actes de les festes dels barris i 
pobles, els aforaments no superen els 500 participants. 

b) L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per 
permetre un accés esglaonat, amb cues organitzades amb 
catenàries, cintes i/o tanques i ha de fixar-se franges horàries 
adequades per a l'accés. 

c) S'ha de garantir sempre que els espectadors estiguin asseguts i 
mantinguin la distància de seguretat fixada per les autoritats 
sanitàries. Es recomana, en funció de les característiques del 
local tancat o de l'espai a l'aire lliure, que totes les entrades i els 
seients estiguin degudament numerats, per complir amb els 
criteris de distanciament físic.  

d) S'evitarà, en la mesura possible, el pas de persones entre files, 
que suposi no respectar la distància de seguretat.  

e) Quan no es pugui garantir la distància de seguretat 
interpersonal, s'assegurarà que es disposa d'equips de protecció 
adequats al nivell de risc. 

f) S'establiran marques de distanciament a terra en l'accés a la sala 
o en els carrers o places on es desenvolupin les activitats. 
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g) Abans i després de la representació i/o activitats, es realitzaran, 
avisos que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i 
distanciament. 

h) En els espectacles, seguint les recomanacions de la Generalitat,  
es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En el cas que 
sigui inevitable, aquest descans ha de tenir la durada suficient 
perquè la sortida i entrada durant el descans també sigui 
esglaonada i amb els mateixos condicionaments que l'entrada i 
sortida de públic. 

i) No es lliurarà llibret ni programa ni altra documentació en paper. 
Qualsevol element tàctil ha de ser inhabilitat. Tampoc no hi 
haurà fulletons, catàlegs ni elements semblants a disposició dels 
clients o visitants. 

j) La sortida del públic en la finalització de l'espectacle de l’activitat 
ha de realitzar-se de forma esglaonada per zones, garantint la 
distància entre persones. 

k) En les fires, de qualsevol tipus o característica, s’haurà de 
complir la normativa concreta que determinin les autoritats 
sanitàries, que en aquest moment no coneixem. Però si que 
volem remarcar la importància social i econòmica que tenen les 
fires en la festa i la necessitat de poder oferir-les espais pels 
seus productes. 

l) Castell de focs: Amo i senyor de les festes, imprescindible fins 
ara a qualsevol de les manifestacions, restem impacients a 
conèixer les normatives per poder incloure’l a aquest Pla. 

m) Els serveis complementaris, com botigues, espais per a 
xocolates, esmorzars, berenars, bars, cafeteria o similars, 
s’instal·laran en un espai especialment senyalitzat i acotat  i es 
prendran mesures per evitar cues i pèrdua de la distància física. 
Hi haurà un espai per bescanviar els diners pels tiquets 
corresponents per les compres i consumicions. En cas d’utilitzar 
mitjans electrònics, 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. 

n)  No hi haurà en cap cas servei de guarda-roba i consigna. 

 

Mesures complementàries  
Com a mesures complementàries de les festes relacionem les 
següents: 
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a) En cas que algun assistent a la festa presentes alguna 
simptomatologia (febre, tos, dificultats  respiratòries)  
l’organització connectarà amb el Servei d’Infermeria disposat a 
l’efecte per informar-ne i demanar instruccions d’actuació.  

b) Sempre s’aplicaran, de forma automàtica, els protocols que 
marqui l’autoritat de la Salut per aquell moment i situació i que 
pot suposar l’aplicació de mesures d’aïllament i confinament  per 
protegir i evitar al màxim el contagi i la seva propagació entre les 
persones participants en les festes. 

c) Els responsables de l’activitat hauran de mantenir l’obligada 
confidencialitat en tot moment amb relació a les possibles 
infeccions o infeccions dels participants a la festa o dels 
voluntaris i col·laboradors de les diferents entitats i associacions. 

Exemples de materials a utilitzar 



 

 

3 – PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 
 

EXEMPLE – PROPOSTA FETA PER UN AMIC DEL BARRI 
D’UNA POSSIBLE IMATGE DE LA FM 2020 

Sense aprovar en la comissió de disseny de la FM



 

 

 

DE LA QUARANTENA A LA FESTA! 

PER A TOT BARCELONA: 

LA FESTA MAJOR DE LA TAXONERA! 

 

Del dijous, 23, al diumenge, 26 de juliol del 2020 
 

Presentem aquesta proposta de programació que substituiex a la 
prevista fer entre 4 i el 14 de juny, festa que hem d’ajornar per la 

Covid 19, per fer-la entre els dies 23 i 26 de juliol, amb aplicació de 
totes les prevencions sanitàries i socials que coneixem, avui, 21 de 

maig, amb el sentiment i esperança de de poder desenvolupar la 
nostra festa amb la “major”  normalitat possible. 

 

 
 



 

 

FESTA MAJOR TAXONERA - MAS FALCÓ – PENITENTS 2020 
PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ 

 
 

VARIES DATES I PER A TOTES LES ACTIVITATS 
 
 
CO.LOCACIÓ DE QUATRE CARPES:  INFORMATIVA, SOCIAL, PUNTS 
LILES I SANITÀRIES 
Del 23 al 26 de juliol, us trobareu, en diferents espais de la festa, tendals de 
les associacions del barri amb informacions de les seves activitats.  
 

 Carpa Informativa per explicar als veïns i veïnes el desenvolupament de 
les activitats festives  

 Carpa Informativa de les activitats socials i solidàries de la festa 
 Carpa Lila, gestionada pel col·lectiu feminista, ja habitual a les nostres 
festes 

 Carpa Sanitària en la que hi haurà atenció per part per personal sanitari 
per qualsevol incidència. Aquest personal estarà en coordinació directe 
amb el 061. 

 
 
ESPAIS TECOMATE: Al costat de la majoria d’ activitats hi haurà un espai de 
degustació d’un refresc de mate, que ens ofereix la Cooperativa de producció 
de refresc de mate, de proximitat i elaborat amb ingredients saludables; del 
barri de la Teixonera. 
Tecomate és un projecte que neix a Barcelona de manera autogestionada, 
l’any 2016, amb la finalitat de produir i oferir un producte alternatiu i de 
proximitat. Fomentant, així, el petit negoci i l’economia solidaria; alhora que 
trenca amb el monopoli de les grans multinacionals. 

 
ESPAIS GASTRONÒMICS: Al costat de les grans activitats i en el moment 
que calgui fer un esmorzar o un berenar,  hi haurà un espai gastronòmic i de 
degustació, gestionat pels bars i restaurants del barri que hagin estat més 
perjudicats per la Covid-19, per tal de poder donar-les l’oportunitat de 
recuperar part de l’economia perduda en la pandèmia. Part de la recaptació és 
destinarà a la higienització dels espais de les festes. Aquest servei es farà amb 
les mateixes condicions sanitàries i obligacions municipals acordades en els 
seus corresponents serveis 



 

 

 
DES DEL DIJOUS, 23, FINS AL DIUMENGE, 26 DE JULIOL 

 
Data: 20 de juliol - dilluns 
Espai: Plaça Vall d’Hebron   
Activitat: Col·locació dels 2 contenidors magatzem i decoració de la 
plaça  
Horari: 11 h.  
Entitat organitzadora: Festes   
Cal demanar permís: NO  
Treball nostre: Demanar les casetes  
Infraestructures: CAP  
 
Data: 23 de juliol, dijous 
Espai: Per tot el barri 
Activitat: SANT JORDI – ROSES I LLIBRES  
Horari: Tot el dia 
Entitat organitzadora: Festes-Aca-Centre Cívic 
Cal demanar permís:  
Treball nostre: Adequarem la festa a la proposta general que és faci a tot 
Catalunya 
Infraestructures: PENDENTS 
 
Data: 23 de juliol, dijous i altres dates pendents de concretar 
Espai: C/ Coll i Alentorn, 5  
Activitat: Jornada de Portes Obertes al Parc de Bombers per al Casal 
Infantil i famílies del barri 
Horari: De 17 endavant  
Entitat organitzadora: Festes-Aca-Centre Cívic 
Cal demanar permís: NO 
Treball nostre: EN AQUEST MOMENT ELS RESPONSABLES DEL PARC ENS 
COMUNIQUEN QUE NO TENEN L’AUTORITZACIÓ PER FER LES JORNADES PERÒ 
QUE CREUEN QUE PER LES DATES QUE PARLEM PODRIEN RECONDUIR-LES 
Infraestructures: TIQUETS DE PARTICIPACIÓ, CONTROL D’AFORAMENT I 
VOLUNTARIS DE SEGUMENT 
 
Data: 23 de juliol, dijous  
Espai: Plaça de la Cosmos    
Activitat: Espai de l’Aigua  
Horari:  De 17.30 a 19.30 h  



 

 

Entitat organitzadora: Festes   
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: Coordinar amb AB la feina i el muntatge 
Infraestructures:  
50 tanques I permís d’ocupació 
 
Data: 24 de juliol, divendres 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron  
Activitat: Pregó d’inici de festes  
Horari: 18.15 h  
Entitat organitzadora: Festes  
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: CONFIRMAR PREGONER I MUNTAR L’ESPAI 
Infraestructures:(*) Demanem per tot el cap de setmana en aquest espai 
30 tanques 
30 taules 
300 cadires col·locades amb la distància de seguretat. 
1 punt de llum per a 50 KW 
1 punt de llum per a 10 KW 
4 lavabos portàtils normals i 2 per accés de PMR’s 
Espai reservat per aparcar vehicles al c/ General Mendoza, entre el pas de 
vianants i els contenidors, del 23 al 26 de juliol. 
 
Data: 24 de juliol, divendres 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron  
Activitat: ACTIVITAT INFANTIL: TEATRE PER A GRANS I PETITS. 
Horari: 18.45 h 
Entitat organitzadora: Festes – Centre Cívic – La Roda 
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: CONFIRMAR GRUP I MUNTAR L’ESPAI  
Infraestructures: (*) 
 
Data: 24 de juliol, divendres  
Espai: Plaça de la Bòbila  
Activitat: CIRC A LA FRESCA per a 200 persones  
Horari:  De 19 a 21 h  
Entitat organitzadora: Obaga 
Cal demanar permís: SI 
Treball nostre: 
Infraestructures: PENDENT   



 

 

Data: 24 de juliol, divendres 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron  
Activitat: SOPAR DE CARMANYOLA PER A VEÏNS I VEÏNES, AMB 
AFORAMENT MÀXIM PER A 200 PERSONES. 
Horari: 21.30 h 
Entitat organitzadora: Festes  
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: MUNTAR L’ESPAI I PORTAR LES BEGUDES. 
Infraestructures: (*) 
 
Data: 24 de juliol, divendres 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron  
Activitat: CONCERT DEL GRUP DEL BARRI, RUMBA ALBORADA 
Horari: De 22 a 23 i de 23.30 a 2,30  h 
PER A UN AFORAMENT DE 400 PERSONES 
Entitat organitzadora: Festes   
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: MUNTAR L’ESPAI DE  CADIRES I GASTRONÒMIC. 
Infraestructures: (*)  
 
Data: 25 de juliol, dissabte 
Espai: Carrer Arenys – MetroL5  
Activitat: Renovació Mural carrer  
Horari: Tot el dia 
Entitat organitzadora: Obaga 
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: SUPORT A OBAGA 
Infraestructures: NO 
 
Data: 25 de juliol, dissabte – ACTE SOLIDARI DE NOVA CREACIÓ 
Espai: Pista de LA CAMPA   
Activitat: “QUE MARXI L’ENDOMETRIOSI”  
Horari: De 8 a 15 h   
Entitat organitzadora: Festes-Taller de Cultura–Endodance  
Cal demanar permís: SI 
Infraestructures: 
Tarima de 4 x 3 x 1 m, amb escala i faldó 
Equip de so de 6.000 watts amb microfonia 
2 Generadors de 3 KW, 1 arc inflable petit, Punt d’aigua potable, 15 tanques, 
Cinta perimetral i Cons per delimitació carrers 



 

 

 
Data: 25 de juliol, dissabte  
Espai: Passeig Vall d’Hebron  
Activitat: MERCA TAXO 
Cal preveure implantació de les parades amb les distàncies sanitàries 
corresponents. 
Horari: De 10 a 20 h 
Entitat organitzadora: As. Grupo Cultural Taxonera 
Cal demanar permís: EL DEMANEN ELLS 
Treball nostre: SUPORT A ACA 
Infraestructures: LES DEMANEN ELLS 
 
Data: 25 de juliol, dissabte 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron   
Activitat: ORQUESTRA de festa Major, que actuarà en itinerància, en un 
Camió especial, pels barris de la Taxonera, Mas Falcó i Penitents, en 
circuit i horaris que cal pactar amb la Guàrdia Urbana.  
Horari: Pendent    
Entitat organitzadora: Festes   
Treball nostre: PREVEURE HORARIS 
I FER ACOMBOIAMENT DEL CAMIÓ.  
Infraestructures: PENDENT 
 
 
 
 
Data: 25 de juliol, dissabte 
Espai: Plaça de la Bòbila  
Activitat: CINEMA A LA FRESCA a 200 persones 
Horari: De 22 a 24 h   
Entitat organitzadora: Festes  
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: Preveure muntatge, muntar barres i concertar pel·lícula  
(podeu accedir al link: http://www.movicine.cat/cat_estrelles_C.html i comentem) -  
Infraestructures: 
200 cadires, 4 lavabos portàtils normals i 4 per a PMR’s 
Generador de 6 Kw i espai tancat o carpa de 3 x 3 m 
 
 
 



 

 

 
Data: 25 de juliol, dissabte 
Espai: Plaça de la Bòbila  
Activitat: Fira d’Economia Social i Solidària 
Horari:  De 10 a 18 h 
Entitat organitzadora: Tecomate 
Cal demanar permís: SI 
Treball nostre: ? 
Infraestructures: PENDENT  
 
Data: 25 de juliol, dissabte 
Espai: Plaça de la Bòbila   
Activitat: Totxana Insubmisa  
Horari:  De 18 a 3 h 
Entitat organitzadora: Obaga - Gifa 
Cal demanar permís: SI 
Treball nostre: ? 
Infraestructures: PENDENT  
 
Data: 26 de juliol, diumenge 
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron 
Activitat: PAELLA POPULAR per a 200 persones 
Horari: De 13 a 16.30 h   
Entitat organitzadora: Festes 
Cal demanar permís: SI  
Treball nostre: MUNTAR ESPAS, TENDALS PEL SOL I ESPAI GASTRONOMIC. 
Infraestructures: (*) 
 
Data: 26 de juliol, diumenge 
Espai: Plaça Vall d’Hebron 
Activitat: Havaneres, amb Barca de Mitjana  i Rom Cremat 
Horari:  19 h  
Entitat organitzadora: Festes 
Cal demanar permís: SI 
Treball nostre: Preveure barres i rom cremat per a 200 persones  
Infraestructures: (*)  
 
 
 
 



 

 

Data: 26 de juliol, diumenge 
Espai: Casa Taxonera – C/ Besos, 17  
Activitat: Jocs de Taula per adults – Espai tancat – Aforament màxim 
50 participants 
Horari:  17 h 
Entitat organitzadora: Barnajocs 
Cal demanar permís: NO 
Treball nostre:  
Infraestructures: NO 
 
Data: 26 de juliol, diumenge 
Espai: Plaça Herta Frankel  
Activitat: Tallers de Diables infantils  
Horari: 21 h 
Entitat organitzadora: Festes i Diables de Sant Antoni 
Cal demanar permís: SI – ESPECIAL PER HAVER FOC 
Treball nostre: Concretar amb diables i fer propaganda.  
Demanar senyalització del carrer i col·locació de fulls en vehicles. 
 
Data: 26 de juliol, diumenge 
Espai: Itinerant: Plaça Herta Frankel  
C/ Arenys – C/ Iriarte – C/ Segur - Plaça de la Bòbila 
Activitat: Correfoc 
Horari: De 21.45 a 23  h 
Entitat organitzadora: Festes i Diables de Sant Antoni 
Cal demanar permís: SI – ESPECIAL PER HAVER FOC 
Treball nostre: Concretar amb diables i fer propaganda.  
Demanar senyalització del carrer i col·locació de fulls en vehicles,  
tanques en carrers, Guàrdia Urbana, ambulància. Preveure extintors portàtils i 
voluntaris tancaments 
Infraestructures: PENDENTS 
 
Data: 30 de juliol, dijous 
Espai: Plaça Vall d’Hebron  
Activitat: Recollida dels 2 contenidors - magatzem 
Horari: 11 h 
Entitat organitzadora: Festes 
Treball nostre: Demanar les casetes 
 

 



 

 

ASSOCIACIONS QUE A HORES D’ARA ENCARA NO HAN CONCRETAT  
LES SEVES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR 

 
Activitats dels diferents col·laboradors que en aquest moment no es poden 
concretar per no haver-se definit les pròpies activitats o no conèixer les 
recomanacions sanitàries per fer-les. 
 
ASSOCIACIÓ DE DONES MAS FALCÓ PENITENTS 
ASSOCIACIÓ DE DONES TAXONERTA PENITENTS 
CASA RONALD MACDONALD 
CASAL DE GENT GRAN PENITENTS 
CENTRE CÍVIC TAXONERA – Varies Activitats 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ LA TAXONERA 
ESPLAI SANT CEBRIÀ – Varies Activitats 
PENYA BARCELONISTA TEIXONERA – Festa anual 
 
Acte especial pendent: Acte inaugural de la Cobertura de la Ronda de Dalt – 
Pendent concretar amb el districte. 
 
 
CRÈDITS 
 
Organitzen: 
ASSOCIACIÓ DE FESTES TAXONERA – MAS FALCÓ – PENITENTS 
AJUNTAMENT DE BARCELONA – Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia 
 
Col·laboren:  
ASOCIACIÓN GRUPO CULTURAL TAXONERA 
ASSEMBLEA FEMINISTA 
ASSOCIACIÓ DE DONES MAS FALCÓ – PENITENTS 
ASSOCIACIÓ DE DONES TAXONERA – PENITENTS 
BARNAJOCS 
BOMBERS DE VALL D’HEBRON - TAXONERA 
CASAL INFANTIL TEIXONERA 
CASTELLERS DE GRÀCIA 
CENTRE CÍVIC TEIXONERA 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ LA TAXONERA 
COMERCIANTS DE LA TAXONERA 



 

 

DIABLES DE SANT ANTONI 
ESPLAI SANT CEBRIÀ 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ENTITATS LA BÒBILA - TAXONERA 
FUNDACIÓ LA RODA 
GRALLERS DE SANT CEBRIÀ 
MENJADOR SOCIAL SANT CEBRIÀ 
OBAGA  
PENYA BARCELONISTA TEIXONERA 
TALLER DE CULTURA 
TECOMATE 
 

Taxonera, 21 de maig del 2020 
Associació de festes TAXONERA – MAS FALCÓ - PENITENTS 

 


