
Criteris generals per a la festa de Sant Joan a  
l’espai urbà adaptats a mesures preventives  
davant del COVID 19

Comissió d’Esdeveniments

8 de juny de 2020
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Sant Joan adaptat a mesures preventives COVID-19
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La situació COVID-19 en la que enguany tindrà lloc la festa de Sant Joan requereix establir criteris per a  la 
seva celebració amb mesures preventives que permetin mantenir la seguretat i salut.

En aquest sentit:

• L’ Ajuntament no impulsarà activitat festiva per aquesta diada.

• Es recomana la celebració de petit format, preferentment en entorn familiar/proper i a casa o al  
barri.

• Es podran autoritzar revetlles en els formats i amb la contenció que determina aquest document

(pàgina 4) segons la fase vigent.

• Es considera necessari fer una campanya de comunicació constrictiva amb dues vessants:

• una per entitats, de fer la festa al barri amb mesures de seguretat i prevenció,

• i una segona vessant, també constrictiva, per la ciutadania recomanant un Sant Joan segur
celebrant a casa o al barri i informant del tancament de platges.



Mesures de ciutat per a la nit de Sant Joan

A continuació es detallen les mesures plantejades per a la nit de Sant Joan:

• El servei de metro estarà tancat.
• S’establiran mesures de restricció a la mobilitat del vehicle privat en

determinades zones i també àrees de restricció de l’aparcament.

• El dispositiu de GU contempla la façana litoral, segona línia, el reforç de places i  
la resta de la ciutat.

• S’activaran mesures específiques a espais d’alta concentració per tal d’evitar
aglomeracions:

• Reforç al parc de Poble Nou per evitar la instal·lació d’estructures que  
convidin a l’acumulació de persones i mesures dissuasives de mobilitat.

• Turó de la Peira: es valora el tancament de l’espai.

• Les platges estaran tancades de les 20.00 del 23 de juny, fins les 10.00 del dia 24.
• Les guinguetes de les platges també es tancaran a les 20.00 del dia 23.

• Les fogueres de la nit de Sant Joan no s’autoritzaran, llevat de les que es
plantegin com a un acte de petit format tipus fogueró (*) degudament encerclat,
amb aforament reduït i controlat.

• Es permeten les casetes de petards amb la seguretat habitual i mides oportunes  

per la prevenció de contagi.

MOBILITAT

SEGURETAT

PLATGES

FOGUERES

CASETES PETARDS
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(*) Foguera de petites dimensions, amb una superfície màxima d’un m2 i encerclat (dins d’un braser, graella, superfície i perímetre fet de  
totxanes i sauló...) i ubicat en un espai on no hi hagi arbres, cablejat elèctric, vehicles o altres que es puguin veure afectats per les flames.



Criteris esdeveniments a l’espai públic

FASE 2

Aforament màxim: 400 persones

FASE 3

Aforament màxim: 800 persones

Amb la situació fixada i respectant la distància física

• Evitar l’efecte crida general. Tots els actes han de realitzar-se amb reserva prèvia remarcant, en tota la
comunicació, que només tindran accés les persones amb reserva.

• Els organitzadors han de disposar dels llistats del personal que hi participa, siguin de l'empresa que
siguin, per poder reconstruir possibles contactes si posteriorment s'identifica una persona infectada
entre ells. En la mesura del possible, es recomana comptar amb alguna forma de contactar amb les
persones que hi assisteixen o adquireixen entrades, amb la mateixa finalitat.

• Es descarta la realització d’actes en els quals el contacte entre els integrants sigui imprescindible.

• Cal pensar en actes d’una dimensió mitjana, amb un perímetre amb accessos ben marcats. Diferenciant
entrada i sortida i definint la circulació interior.

• Els accessos s’hauran de realitzar en zones de cues organitzades amb catenàries o cintes d’abalisament
per mantenir la distància física.

• S’ha d’implantar la desinfecció d’espais com: backstage, espais escènics, WC i similars. Igualment caldrà
desinfectar el material tècnic (micròfons, taules de so...).

• Tots els artistes, colles, companyies i altres participants, han de presentar el seu pla de prevenció davant
de contagis que inclogui la referència a la desinfecció dels seus materials. S’ha de reforçar la protecció de
personal tècnic i artistes amb elements com guants d’un sol ús, dutxes i rentamans al backstage, gel
hidroalcohòlic, etc.
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Aspectes infraestructurals i recreatius complementaris

INFRAESTRUCTURES  
ESPECÍFIQUES PER  

COVID19 I  
INFRAESTRUCTURES  

HABITUALS
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CARTELLERIA  
DE PREVENCIÓ

SERVEI DE
BARRA DE BAR

• Les infraestructures per mantenir les cues d’accés als esdeveniments organitzats per
les entitats, seran a càrrec de l’organització, així com els elements per complir
aforament i mesures de distanciament. No així les infraestructures habituals per
realitzar les activitats que aporta l’ Ajuntament amb l’atorgament del permís.

• Pel que fa a cartelleria de prevenció, l’Ajuntament ofereix tota la cartelleria en digital
per tal que les entitats puguin assenyalar les mesures de seguretat i prevenció.

• Sobre serveis de barra de bar de les festes, només tindran permís si garanteixen els
aspectes d’higiene, seguretat i mesures contra el contagi que determinin les
autoritats sanitàries.



Pautes de caire sanitari
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L’Agència de Salut Pública de Barcelona, remarca els següents aspectes que caldrà tenir en compte en el desenvolupament de tota  
activitat de caire cultural, esportiva i festiva a l’ espaipúblic:

• Reforçar la neteja de tots els lavabos i WC públics, augmentant-ne la freqüència i utilitzant productes desinfectants adequats.
Especialment, cal garantir que sempre disposen de sabó, paper i solució alcohòlica. En el cas d’actes a la via pública, on se solen
usar WC químics i atès que els aforaments seran més reduïts, caldrà reduir el nombre de cabines i pensar en un procediment que
garanteixi la desinfecció constant.

• Caldrà establir procediments de neteja i desinfecció freqüent de totes les superfícies i elements que es toquen amb freqüència
(baranes, manetes de portes, botons d’ascensors,etc.).

• Caldrà tenir especial atenció a col·lectius vulnerables (gent gran, gent que manifesti afeccions respiratòries o cardiovasculars,
embarassades, etc.). En la mesura del possible situar-los en els espais on estiguin més resguardats de la circulació de públic i, si es
pot, tenir zones especialmentreservades.

• En el cas d’activitats adreçades a infants caldrà pensar en estratègies específiques per forçar el respecte a la distància física i evitar
els contactes físics. Reforçar els equips amb monitors que atenguin especialment aquesta finalitat. Atenció especial en campus d’
estiu.

• Cal reforçar especialment la neteja de vestuaris, camerinos, zones on es canvien les companyies o les colles que participin en actes
tradicionals i els espais on acopin elsmaterials.

• Remarcar a les companyies, entitats, colles, artistes i tècnics que en cas de sospita d´un malalt han de comunicar-ho a
l’organitzador. Es una obligació per evitar mes contagis.

• Les empreses de servei externes hauran de tenir personal format de reten per si cal establir substitucions de grups complerts.




