
INFORMACIÓ DEL CENTRE: 

SEGONS LA RESOLUCIÓ DE LES MESURES DE LA 

DESESCALADA PUBLICADES PER LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA EL 21/11/2030 MESURES ALS 

CENTRES CÍVICS  

 
 

Després de la pausa de tres setmanes per aplanar la corba de contagis de la covid-19, us 

informem de quina és la situació actual al Centre Cívic. 

 

A partir del dilluns 23 de novembre: 
 
Es mantindrà el servei d’informació amb el seu horari habitual per la cessió a centres 

educatius i per a oferir informació individualitzada. 

 

L’horari actual del centre és: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h 

 

Es restablirà la realització d’activitats culturals o d’espectacles públics (projeccions, teatre, 

concerts, exposicions...) amb un 50% de l'aforament. 

 

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. 

 

Les activitats formatives encara NO es podran realitzar de manera presencial. En breu us 

informarem de com procedirem per fer la devolució de les activitats pendents.  

 

Tampoc les conferències, que es continuaran impartint en línia. 

 

 

Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa 

i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el 

lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil. 

 

1.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’activitat. 

 

2.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 

vulnerabilitat 
(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 relacionada, aplicant rigorosament 

les mesures de prevenció i protecció de la salut. 

 

3.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 consideració: 

 

4.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 l’únic recurs del que estan participant 

o Es realitza en un equipament municipal 

 

 

Tornen els espectacles culturals al centre cívic, seguint les mesures sanitàries establertes, com 

sempre. 

Recordeu que és imprescindible reservar plaça. També és important tenir en compte la reducció 

de seients disponibles, per la qual cosa si teniu entrades i finalment no podeu venir, si us plau, 

retorneu-les per tal que algú altre pugui gaudir de l’activitat. 

 

Torna el cicle de cinema dones. 

 

Les exposicions es podran visitar, amb aforament reduït.  

 

 
Us mantindrem informats/ades a mida que es puguin reobrir més serveis.  

 


