
NOTIFICACIÓ RELACIONADA AMB L'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'EMERGÈNCIA
DEL PROCICAT

Amb la finalitat d'aclarir el sentit de la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, i les
excepcions que aquesta contempla, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens
ha fet arribar el text següent:

"S'addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució SLT/254672020, de 15 d'octubre, amb
el contingut següent:

"-13 bis Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals
que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la
presencialitat dels participants. Resten excloses d'aquesta suspensió els programes i
activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants,
adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció
social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social,
perruqueria o podologia."

Objectiu de la mesura:

Reduir la interacció social, per tal de minimitzar tant com es pugui el risc de transmissió
comunitària a partir de la suspensió temporal durant 15 dies de les activitats cíviques,
comunitàries, presencials i de caràcter grupal en equipaments cívics. Per tant, l'objectiu
general de la mesura és que l'activitat es limiti a la que compleix una funció social d'especial 
rellevància per l'entorn de l'equipament cívic.

Es permetrà fer qualsevol activitat de forma telemàtica, a distància, no presencial.

u Quedarien excloses de la suspensió temporal , sempre respectant les mesures de
prevenció i protecció establertes en el "Pla de represa de les activitats de la DGACC aprovat
pel PROCICAT":

:- Aquelles activitats assimilades a programes d'intervenció social:

Serveis d'intervenció Socieducativa a infants i adolescents, com són les activitats de
centres oberts (activitat grupal reforç escolar, berenar); els programes "Jugar i
Descobrir" d'infants entre 4 i 12 anys, "Programa Joves", d'adolescents entre 12 i 18
anys.
Educació en el lleure i programes de suport juvenil (esplais, atenció i intervenció en
joves)
Aquelles activitats d'intervenció social personal que es duen a terme com a assimilats
a serveis especialitzats adreçats a col.lectius, amb caràcter individual (atenció dones,

 salut mental, immigració, addiccions, etc.)

Aquelles altres activitats que puguin celebrar-se en centres cívics de titularitat municipal, i
que resten emparades en la seva celebració per les resolucions dictades per les autoritats
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competents, com poden ser actes i espectacles culturals, d'acord amb les mesures
d'aforament, prevenció i protecció vigents que regeixen el sector cultural.

Les activitats considerades essencials en la seva funció social com són els menjadors de
caràcter social, i els serveis personals de perruqueria i podologia que tenen l'empara de les
excepcions generals establertes en les resolucions vigents."

Alhora també us volem recordar que en la pàgina web de Protecció Civil trobareu
actualitzada la normativa relacionada amb la Covid així com continguts que us poden ser
útils per a fer-ne la interpretació de la mateixa ( ).https://bit.ly/3dJgQ1O

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.

Barcelona, dimarts 20 octubre 2020
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