
 

PROPOSTA INTERPRETACIÓ APLICACIÓ RESOLUCIÓ SLT/2983/2020 A NIVELL DE 
XARXA DE CENTRES CÍVICS DE BARCELONA 

D’acord amb  la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es pro-
rroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al 
DOGC, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut públi-
ca per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, , els centres cívics de la ciutat de Barcelona estaran oberts, però deixa-
ran de   realitzar tant activitats cíviques i comunitàries que impliquin presencialitat 
excepte aquella casos inclosos en la pròpia resolució. 

Seguint aquesta nova resolució, s’han preparat uns criteris per poder elaborar una 
interpretació de com afectaria als centres cívics.  

Es mantindrà el servei d’informació amb el seu horari habitual per la cessió a cen-
tres educatius i per a oferir informació individualitzada.  

Es restablirà la realització d’activitats culturals o d’espectacles públics (projeccions, 
teatre, concerts, exposicions...)  amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 per-
sones de públic, mantenint la distància de 1.5m entre persones.  

Continuaran sense prestar-se presencialment tots els serveis comunitaris i cívics 
que impliquen interacció social: 

- Activitats formatives de cursos i tallers.  

- Cessions d’espai a entitats. 

- Altres activitats de suport a la creació. 

- Conferències.  

Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció so-
cioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el 
lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles al-
tres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, 
com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia. 

El cursos i tallers, així com les conferències s’hauran de seguir realitzant per mitjans 
telemàtics, sense que això impliqui la participació presencial dels usuaris.  

Si que es podran realitzar les activitats de suport a la creació (residències artísti-
ques), sempre que siguin per a ús exclusiu i activitat específica de les companyies de 
teatre i dansa i formacions de música de petit format, i es desenvolupin amb el mà-
xim del 50% d’aforament de l’espai d’assaig, mantenint les mesures de seguretat 
apropiades per tipologia d’activitat.  



 
Les cessions d’espai es podran realitzar a centres educatius per a realitzar activitat 
lectiva; les cessions d’espais a entitats (entitats allotjades a centres cívics) només es 
permetran si exerceixen activitat laboral i intervenció social individualitzada o 
desenvolupin la seva activitat en la intervenció socioeducativa amb infants i joves; 
activitat del lleure educatiu (esplais i caus); col·lectius vulnerables; i persones amb 
discapacitat; mantenint les mesures de seguretat apropiades per tipologia d’activi-
tat. 

Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i 
formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vul-
nerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el 
transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials 
aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa rela-
cionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. 

Les activitats que tenen com a objecte la població infantil o juvenil o persones 
grans en els Centres Cívics de Barcelona tractaran de mantenir la consonància el pla 
de restabliment de la Direcció de Serveis d’infància, Joventut i Persones Grans.  A 
partir de la resolució actual esmentada a l’inici de la proposta es tenen en conside-
ració:  

- Programes i activitats d’intervenció socioeducativa mantenint els ratis habituals 
si es compleixen els següents requisits (quan es supera el rati de sis persones):  

o Atén a un col·lectiu vulnerable 
o Funciona com a grup bombolla donat no participen en cap altra programa 

ni grup estable (no estan escolaritzats, no van a centre educatiu...) 
o És lú’nic recurs del que estan participant 
o Es realitza en un equipament municipal 

- Pel que fa a l’activitat del lleure educatiu (esplais i caus)  a partir del dilluns 23 
de novembre es podran realitzar les activitats a l'aire lliure segons el pla sectorial 
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i en el cas de les 
activitats que es facin en espais interiors, es realitzaran en grups de sis persones. 

- Ludoteques i casals infantils poden obrir realitzant la seva activitat en grups de 
sis persones.


