
	
RECOMANACIONS EXPOSADES DURANT LA PÍNDOLA SOBRE EL PLA DE REPRESA 
 
• Les companyies estan considerades un grup de contacte habitual a partir de  
passar 14 dies d’assajos extremant precaucions ( distància, mascareta, higiene). Com 
acreditar que formem part d’un grup de contacte habitual? En el teatre professional cal 
fer un pla de prevenció de riscos on s’estableix el que s’ha fet perquè sigui grup contacte 
habitual. Cal fer una Declaració Responsable explicant les mesures que s’han pres des 
del grup per poder presentar-lo si us el demana qui us vol contractar. El Pla de represa no 
recull aquest tipus de registre i la seva acreditació però hi ha Ajuntaments que demanen 
aquest Pla de Prevenció Riscos aplicat a la Covid i les companyies es veuen obligades a 
presentar-lo. Apunten que estaria bé fer un document model a l’abast de tothom. 
 
• Les PCR en grups artístics que assagen són inútils perquè s’haurien de repetir molt 
sovint. Mesurar la temperatura a tot el grup tampoc no és necessari però si la volem 
prendre per seguretat no hi ha cap problema. El que sí que és importantíssim és que en 
cas de presentar algun símptoma, quedar-se a casa i no assistir a l’assaig o a la funció. 
Cada nou contacte és un risc, per tant, és important no canviar dels 2-3 grups en els que 
ens movem habitualment:  laboral, familiar, escolar 
 
• Les actuació es podran fer sense mascareta intentant el contacte mínim sobre 
l’escenari. La dansa, com a activitat esportiva, cada contacte, acció o moviment és un 
risc, per tant, cal extremar les precaucions. Cantar a l’escenari és una de les situacions 
de més risc. Per això les Corals del Liceu i el Palau Música cantaran a l’escenari amb 
mascareta. Cal fer protocols adaptats a cada espectacle. Tot i que manca la figura 
d’un organisme que verifiqui i acrediti que tot el que es fa és correcte 
 
• En cas de fer servir una persona del públic és imprescindible utilitzar gel, dur 
mascareta posada, mantenir la distància de seguretat i si es fa servir algun element 
material desinfectar-lo abans i després d’usar-lo. Tot i així, hem d’evitar al màxim les 
relacions de persones externes al grups de contacte habitual i per tant, es recomana no 
fer espectacles amb interaccions fins que siguem en situació Nivell 1. 
 
• No es recomana finalitzar un espectacle amb menjar i beguda per part dels 
assistents perquè és una activitat de risc on ens traiem la mascareta i ens relaxem. El virus 
es propaga a través de l’aire i les exhalacions en respirar i parlar. 
 
• Els tallers per a espectadors ni es recomanen ni són convenients perquè els 
espectadors són ocasionals i existeix un risc de contagi. 
 
• S’ha d’intentar fer el major nombre d’activitats a l’exterior 
 
• Als espais tancats, la ventilació és extremadament important. Cal l’entrada d’aire 
de l’exterior encara que s’escalfi o es refredi l’espai. A continuació cal acondicionar la 
temperatura. És importantíssima la renovació de l’aire a l’espai. Les superfícies hauran de 
passar 48 hores en quarantena perquè siguin segures. 
 
• Pel que fa als aforaments preval l’espai interpersonal d’1,5 m2. La gent té por i té la 
necessitat d’autoprotegir-se. En tot el que fem, és molt important que tothom tingui la 
sensació de seguretat. El Control d’aforament tenint en compte els grups de convivència 
ajuda a distribuir l’espai i no haver-hi tants espais buits.  
 


