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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest document pretén recollir totes les mesures que l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha establert per 

l’organització de l’acte cultural durant la Diada Nacional de Catalunya de l’any 2020 dins de la situació sanitària 

definida per la covid-19. 

Les mesures aquí recollides són d’aplicació a totes les persones que participin a l’acte. 

Aquest document s’ha realitzat en base a la informació disponible a 7 de setembre de 2020. En conseqüència, 

qualsevol de les mesures i dates que apareixen en el present document, poden ser susceptibles de ser 

modificades en funció dels canvis que puguin succeir en la situació actual, per noves recomanacions de les 

autoritats sanitàries i administratives, o per qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant en el cas 

concret de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i les seves activitats. 

Tradicionalment l’ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya a Móra d’Ebre s’ha dut a terme a 

l’emplaçament monumental anomenat “Estela per la llibertat” ubicat al Passeig de l’Ebre, un espai exterior amb 

una situació privilegiada en el que amplitud del mateix és refereix. Per aquest motiu, es considera d’aplicació el 

DOCUMENT “Plans de represa del sector cultura: monuments, jaciments i equipaments patrimonials” dictat pel 

Departament de Cultura i aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties 

transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 3 de juliol de 2020. 

Per elaborar el present document, s’ha tingut en consideració la següent normativa: 

• Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la 

COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. 

• Resolució SLT/1469/2020, 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. 

• Plans de represa del sector cultura: monuments, jaciments i equipaments patrimonials – versió 21 de 

juny de 2020. 

• Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 

establertes després de la declaració de l’estat d’alarma per l’aplicació de la Fase 1 del Pla per la 

transició a una nova normalitat 

• Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 

establertes després de la declaració de l’estat d’alarma per l’aplicació de la Fase 2 del Pla per la 

transició a una nova normalitat 

• Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties 

transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 28 de maig 2020 per a “Condicions per a locals, 

establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el 

desconfinament. Fases 1 i 2” 

• Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 

establertes després de la declaració de l’estat d’alarma per l’aplicació de la Fase 3 del Pla per la 

transició a una nova normalitat 

A més, tot i no tractar-se d’una manifestació, s’ha tingut en consideració el document de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya de data 7 de setembre de 2020 en que recomana al Comitè Tèncic del Pla d’actuació 

PROCICAT per malalties emergents fer extensiu a tot el territori català una sèrie er requeriments sanitaris que es 

detallen a continació i que fan compatible l’exercici del dret fonamental de manifestació amb la prudència i 

vigilància de la salut obligatòria per a tots els participants i la ciutadania. En particular aquests requeriments són: 

• Distància d’1,5 metres entre assistents, equivalent a un espai mínim de 2,5 m2 per assistent.  
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• Desenvolupament en espai públic, no tancat, prèviament notificat de forma específica per l’organització 

amb una superfície lliure equivalent a 1,5 vegades als metres quadrats resultants del càlcul d’assistents 

previst i l’espai per assistent.  

• L’espai públic no podrà incloure carrers d’ample inferior a 20 m ni la presència a menys de 500 m de 

centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats d’interès de l’autoritat sanitària o altres 

similars.  

• Delimitació perimetral de l’espai amb control d’accessos i d’aforament per garantir no superar el nombre 

d’assistents previst (garantir l’espai de 2,5m2 per persona).  

• Ús de mascareta obligatòria.  

• Foment de la higiene de mans amb gels hidroalcohòlics facilitats per l’organització als principals 

accessos al perímetre de la concentració.  

• Concentració estàtica sense desplaçament de la capçalera ni de la resta del gruix d’assistents.  

• No es permet l’ús de pancartes o altres objectes compartits, excepte que siguin d’ús individual.  

• No es permet el consum d’aliments durant la concentració.  

• No es permet l’ús de mobiliari urbà.  

• Reserva de carril lliure de 1,5m per a accés net dels veïns de la zona.  

• Tancament dels accessos al transport públic més propers des de 1 hora abans i fins a 1 hora després 

de la concentració per evitar saturació, excepte en els casos en que el volum de persones convocades 

en relació a l’oferta de transport públic disponible facin previsible que no es produirà una massificació en 

l’accés als mateixos.  

• Els accessos a l’espai de concentració s’hauran de fer respectant les limitacions de mobilitat establertes 

en cada territori. 

L’objectiu és proporcionar el marc mínim de referència per tal de la realització de l’acte davant de l’emplaçament 

monumental “Estela de la llibertat”  la Diada Nacional de Catalunya. 

Les mesures que trobareu en aquest document s’han acordat dins de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Móra 

d’Ebre. 
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2 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI I L’ENTORN 

A continuació es presenta una imatge satèl·lit de l’entorn de l’emplaçament monumental. El tall de 

circulació principal i control d’accés únic s’ubica a 200 metres direcció sud del lloc de l’emplaçament 

monumental. De forma similar, el tall nord està a 100 metres de l’emplaçament monumental. 

S’observa també la via per on es circularà entre l’accés i l’emplaçament i es determinen els fluxos 

d’anada a la part més propera al riu i el de tornada, el més proper a les cases. 

 

La zona de realització de l’esdeveniment té unes mides de 40 x 15 metres i està confirmada la 

presència de fins 80 persones, i per tant En aplicació de l’estàndard de distància de seguretat física 

de 2,5 m2 per persona l’espai disponible supera en escreix les necessitats. A més, el fet que les 

cadires siguin individuals i nominatives, facilita el control de la circulació de persones. 

Plano adjunt al final del dossier 

  

2.2 DESENVOLUPAMENT DE L’ESDEVENIMENT 

Explicar l’acte: com arriben, què fem, on seuen, com porten les flors.../... 

 

  

Carril anada
Carril tornada

Tall circulació

Accès

Emplaçament monumental
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2.3 RESPONSABLE DE L’ESDEVENIMENT 

En tot el que respecta al present document la responsabilitat del compliment de les mesures aquí recollides 

recau en la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, Sra. Montse Pineda, assistida pels 

tècnics municipals de la regidoria, Sr. Ferran Roca i Sr. Ignasi Almagro, i pel cos dels vigilants municipals.. 

 

3 MESURES DE PROTECCIÓ 

3.1 DISTÀNCIA FÍSICA INTERPERSONAL DE SEGURETAT 

La distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general o amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5m2 per persona. 

3.2 ÚS DE MASCARETA 

Totes les persones que assisteixen a l’emplaçament monumental “Estela per la llibertat” estan obligades a l'ús de 

mascareta, encara que es mantinguin les distàncies de separació entre persones, tret dels casos que la norma ja 

preveu: persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per 

la utilització de la mascareta, o aquelles que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen 

d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que en facin inviable l’ús. 

3.3 ACCÉS A L’EMPLAÇAMENT 

Es controlaran els accessos, entrades i sortides, fluxes de circulació i control d’aforament. Per tal d’evitar 

aglomeracions, els controladors de l’Ajuntament, seran especialment escrupolosos respecte a les normes de 

protecció individual i distància física de seguretat interpersonal. En les zones delimitades o perimetrades el 

control de la la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat, com també 

de l’aforament, sempre estaran controlats. 

Com determina la Resolució SLT/1429, s’adoptaran aquestes mesures: 

• neteja de mans 

• distància física interpersonal de seguretat 

• neteja, desinfecció i ventilació dels espais 

Així, s’ha tingut en consideració el següent: 

• Control de l’afluència de gent al punt d’entrada i sortida per evitar: 

o aglomeracions en llocs de més afluència 

o encavallament o creuament de persones 

o invasió d’altres espais 

• Carril d’anada i de tornada diferenciats i amb separació física interpersonal superior a 3 metres entre el 

control d’accés i l’emplaçament del monument 

• Cadires amb separació física interpersonal i nominatives. 

• Personal format de control d’accessos, sortides, fluxos i aforaments, sempre amb la referència dels 

2,5m2 per persona. 

• Senyalètica adreçada al públic sobre circulació i higiene 

• Neteja de mans: gels hidroalcohòlics en accessos i a l’emplaçament monumental. 

• Tothom amb mascareta i elements de protecció personal. 

• Els controls d’accés i sortida tenen com a objectiu precís garantir els aforaments màxims establerts als 

documents de referència. 

• A causa de l’exposició solar i la calor, s’habilitaran carpes amb cadires. 
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3.4 CAPACITAT D’OCUPACIÓ 

• No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 

per persona. 

• És obligatori l’ús de la mascareta. 

• Es porta un registre dels assistents i es preassignen localitats. 

• S’estableixen espais amb control de fluxos d’accés i sortida i amb un màxim de 80 persones. 

• Hi ha presència de controladors que evitin aglomeracions. 

3.5 RISC SANITARI 

3.5.1 AVALUACIÓ DE RISC DE CONTAGI 

Atès que enguany és una jornada estrictament controlada i amb accés limitat, es tracta d’una diada amb un 

potencial baix de risc de contagi. 

A més, s’han extremat les mesures de seguretat i higiene per part de l’Ajuntament. 

3.5.2 MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és 

per això que cal que s’intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció. Els productes emprats seran sempre 

autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi. 

 Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana, 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-

desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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