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Introducció
Degut a la situació sanitària que viu el país és molt important que des de l’Assemblea demostrem una
vegada més la responsabilitat en l’organització i convocatòria de concentracions. No podem deixar de
celebrar la Diada Nacional de Catalunya, però ho hem de fer amb responsabilitat i seguretat, demostrant així que no deixem d’exercir el nostre dret de manifestació però salvaguardant la salut pública.
Així doncs, és molt important que adaptem totes aquells concentracions poder garantir les mesures
sanitàries vigents. Hem de garantir la seguretat de totes les persones que vulguin participar de la Diada
malgrat això suposi una limitació en el nombre d’assistents a cada concentració.
A continuació us recordem les mesures sanitàries d’obligat compliment en manifestacions i concentracions:
 Distància de 2 metres entre assistents, equivalent a un espai mínim de 4 m² per assistent.
 Desenvolupament en espai públic, no tancat, prèviament notificat de manera específica per l’organització, amb una superfície lliure equivalent a 1,5 vegades els metres quadrats resultants del càlcul
d’assistents previst i l’espai per assistent.
Per exemple, si tenim previstos 100 assistents i l’espai de cadascú d’ells ha de ser de 4 m2, haurem de disposar
de 400 m2 multiplicat per 1,5 vegades. Per tant haurem de plantejar un espai total de 600 m2.
 L’espai públic no podrà incloure carrers d’una amplada 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 de 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 4 m2 per persona).
 Ús obligatori de mascareta.
 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 2 m per a accés net dels veïns de la zona.
 Tancament dels accessos al transport públic més propers des de 2 hores abans i fins a 2 hores després de la concentració per evitar saturació.
 Els accessos a l’espai de concentració s’hauran de fer respectant les limitacions de mobilitat establertes en cada territori. Aquests requeriments seran aplicables en el territori afectat mentre les
mesures acordades per contenir la pandèmia mantinguin la vigència.
A banda d’aquestes mesures és cabdal la gestió de possibles aglomeracions fora del perímetre de la
concentració, ja siguin generades per les cues en les entrades i sortides (accessos) o per públic curiós.
Podem organitzar i preparar molt bé l’espai de concentració, però si a l’altra banda del perímetre hi
tenim una aglomeració pot no haver servit de gaire la feina de prevenció i seguretat. Per tant, un dels
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plantejaments seria evitar qualsevol element, comunicació o plantejament que pugui generar un efecte
crida per a tots aquells que vulguin participar però s’hagin quedat fora de la concentració. Això hauríeu
de preveure-ho amb la gestió de l’espai, les comunicacions, un accés esglaonat tant d’entrada i sortida, i
amb el voluntariat del servei d’ordre. Una de les eines que pot ajudar en aquest sentit serà l’ús de l’espai
digital que facilitarem els propers dies i que us permetrà fer inscripcions amb total seguretat jurídica
dels assistents a la concentració de manera que us podreu fer una idea molt exacte dels participants.
A més, recomanem com a reforç de les mesures contra el coronavirus, prendre la temperatura als assistents a l’acte a l’accedir al perímetre.
En últim lloc, però molt important, no recomanem l’assistència a les concentracions d’aquelles persones més vulnerables a la malaltia com poden ser persones grans o col·lectius de risc o vulnerables. Per a
totes elles plantejarem una acció que puguin fer des de casa.

Recursos i eines per a la implementació de les mesures
Us facilitarem una eina que us permetrà gestionar inscripcions dels assistents a l’acte amb totes les
garanties jurídiques i de protecció de dades, per tal de poder controlar les capacitats de cada punt de
concentració.
També us recomanem el marcatge de la posició del públic assistent a la concentració mitjançant l’ús
d’esprais o pintura hidrosoluble, de manera que quedi molt clar l’espai que ha d’ocupar cada assistent i
la distància entre sí.
Finalment, i per gestionar les possibles aglomeracions així com els accessos i sortides dels assistents,
recomanem disposar de petits equips de so o megàfons per tal de llençar avisos i missatges pregravats.

Format de l‘acte
Pel que fa al format de l’acte, aconsellem que sigui el més auster i senzill possible, per tres raons:
 no generar l’efecte crida mitjançant la instal·lació de megafonia i pantalles, per exemple, ja que ens
trobem en una situació sanitària complicada.
 minimitzar la despesa, ja que ens trobem en una situació d’incertesa important degut a la compromesa situació econòmica en tot el país, i per la incertesa de possibles canvis en les mesures sanitàries d’obligat compliment que ens puguin fer perdre la inversió o despesa prevista.
 ser àgils i flexibles davant de possibles canvis generats per les mesures sanitàries.
Per tot això plantegem un acte auster amb un petit equip de megafonia amb un micròfon de peu, i prescindir de pantalles de led, grans equips de so i escenaris.

3

