Annex de modificació del Pla sectorial de represa del sector de la cultura
popular i l’associacionisme cultural respecte de l’activitat castellera
L’evolució de la situació epidemiològica permet revisar alguna de les mesures
establertes al Pla sectorial de represa del sector de la cultura popular i l’associacionisme
cultural aprovat pel PROCICAT en data de 6 de juny de 2021, i adaptar-la al Pla de
control basat en nivells d’alerta aprovat per les autoritats sanitàries.
Aquest Pla sectorial del sector de la cultura popular preveia específicament les mesures
següents en relació amb el nombre de participants en les diferents activitats:
“Per afavorir la contenció i establir la concreció del grup de convivència habitual
s’estableix que aquest es limitarà al nombre mínim de persones necessàries pel
desenvolupament de l’activitat que, en tot cas, no podrà superar el límit de 45
persones participants en activitats sense contacte físic i de 25 en activitats amb
contacte físic, de cant o amb instruments de vent i sempre les mateixes.”
Aquesta mesura, si bé ha permès poder practicar amb seguretat i un mínim de normalitat
bona part de les activitats culturals tradicionals, ha limitat de manera molt important la
possibilitat de celebrar l’activitat castellera que, per les seves característiques es basa
en la participació d’un nombre molt més elevat de persones i amb contacte físic
imprescindible. Per aquestes característiques, l’activitat del món casteller s’ha vist molt
limitada des de l’inici de la pandèmia per evitar els riscos sanitaris que comportava.
L’activitat castellera, a part del seu valor cultural i social de primer ordre que mostra el
fet que hagi estat declarada per la UNESCO patrimoni cultural immaterial de la
humanitat, es basa en un sector associatiu nombrós, sòlid i ben organitzat, que s’ha
mostrat capaç de dur a terme amb total fiabilitat i rigor les mesures de control que s’han
anat establint i ha fet múltiples aportacions per dissenyar mesures per practicar de
manera segura aquesta activitat que, en bona part, es recullen en el present Annex.
Per tot això, es considera pertinent esmenar, per mitjà d’aquest Annex, els requisits de
seguretat per a la pràctica de l’activitat castellera que haurà de desenvolupar-se seguint
les condicions establertes a continuació.

Condicions de desenvolupament de l’activitat castellera
1.- Temporalitat
Aquestes condicions s’aproven per a una situació de nivell d’alerta 2 i nivells inferiors en
els àmbits territorials on es desenvolupin les activitats, segons el barem establert per les
autoritats sanitàries. Les condicions resten sotmeses a les variacions que vagin establint
les autoritats sanitàries segons evolucionin els nivells de alerta.

2.- Públic
No hi pot haver contacte entre el públic i els executants mentre es mantingui l’alerta 2 o
superiors. L’espai per al públic i els executants ha d’estar clarament separat, perimetrat
i amb les indicacions necessàries.

El públic assistent haurà d’estar separat dels executant per elements que no permetin
la seva participació en la realització dels castells.
El públic haurà d’estar assegut, amb llocs preferiblement preassignats i amb les
mateixes condicions de seguretat que estableixin les resolucions vigents en cada
moment que per a la resta d’espectacles culturals relatives a circuits d’accés i sortida,
ús de mascareta, de gels, distància de seguretat o qualsevol altre element que es
consideri.
L’aforament permès serà el mateix que s’estableixin per als nivells d’alerta vigents en
cada moment per als espectacles culturals a l’aire lliure o en espais interiors.

3.- Actuacions castelleres participants
No podran participar en cada construcció més persones per colla de les estrictament
necessàries per a la tipologia de castells que s’hagi programat desenvolupar. Aquest
nombre, en cap cas podrà superar les 160 persones per colla. Llevat de moments amb
nivell d’alerta 0, on no hi haurà límit al nombre de persones participants.
En aquest nombre no es comptabilitza el dels grallers que sumaran un màxim de 25
persones i que hauran de complir les condicions de grup bombolla.
Entre el grup de grallers i el de castellers s’hauran de mantenir en tot moment les
distàncies de seguretat establertes. El grup de grallers haurà de complir les mesures de
protecció i separació establertes als protocols per a grups musicals.

No es permet la interacció entre membres de les diferents colles que participin a la
jornada.
Els castelleres i castelleres participants hauran de complir els requisits següents:
-

-

-

-

-

Estar associats a la colla castellera participant.
Haver certificat davant del cap de colla o la persona responsable que s’estableixi
que tenen la pauta de vacunació completa mitjançant el certificat oficial, o que
han patit COVID-19 en els darrers tres mesos i sempre que hagin complert el
termini d’aïllament establert.
Quedaran exempts d’aquesta mesura la canalla d’edat inferior als 12 anys d’edat
als quals caldrà fer, com a mínim 48 hores abans de l’actuació, un cribatge per
mitjà d’un test d’antígens ràpid (TAR).
També podran quedar exemptes altres persones que puguin al·legar alguna
circumstància excloent, sempre que aportin un certificat de prova PCR feta
durant les 48 hores anteriors a l’actuació.
Haver declarat que no tenen ni han tingut en els 14 dies anteriors a l’actuació
símptomes indicadors de patir SARS-CoV-2, i no es troben en situació de
quarantena dictat per l’autoritat sanitària per ser contacte estret de cas positiu.
Hauran d’utilitzar mascareta durant tota l’actuació i hauran hagut de practicar una
higiene exhaustiva de mans i peus amb l’ús de gels hidroalcohòlics homologats.
Es recomana la utilització de mascareta FFP2 per aquells membres de la colla
que tenen un contacte molt estret amb altres membres i perllongat en el temps.

Els responsables de cada colla hauran de fer una declaració responsable en què es
comprometin a vetllar pel bon desenvolupament dels actes i conforme els participants
compleixen aquestes condicions, i hauran de tenir un registre nominatiu dels participants
en cadascuna de les actuacions.
Els responsables de les colles hauran de vetllar perquè els moments amb contacte
directe per a muntar i desmuntar els castells, i per tant sense poder mantenir la distància
de seguretat, siguin el més breu possibles i que, en cap cas, superin els 15 minuts de
durada per a cada actuació.
Els responsables de la jornada castellera hauran de tenir establerts circuits d’entrada i
sortida perquè els moviments de les persones siguin ordenats i amb el mínim de
contacte. Els circuits de mobilitat dels executants hauran d’estar separats dels del públic.

4.- Mesures de prevenció als assajos
En cada un dels assajos es realitzarà un control i registre dels accessos.
Els assajos es realitzaran en espais ben ventilats o, en el seu defecte, a l’aire lliure.
S’utilitzarà en tot moment mascareta de protecció.
A l’entrada dels locals o espais d’assaig, així com en altres punts, es disposarà de gel
hidroalcohòlic amb infografia de com es realitza la higiene segons les recomanacions
de l’OMS.
Es realitzarà una higiene de mans abans d’entrar al local o espai d’assaig.
Abans d’iniciar el contacte amb el pilar o castell, es realitzarà novament la higiene de
mans i peus (iniciant amb la higiene de peus, seguida de la de mans).
Els locals tindran contenidors de residus amb tapa d’obertura de pedal.
Les colles disposaran de productes per a la desinfecció de les superfícies perquè puguin
fer-ne ús a discreció (esprai, tovalloletes desinfectants, etc.), sense necessitat d’esperar
als intervals.
Abans d’iniciar els assajos es realitzarà un cribratge amb tests d’antígens ràpids (TAR)
a totes aquelles persones que no hagin certificat la pauta de vacunació completa, inclosa
la canalla de menys de 12 anys d’edat. En el cas que un casteller o castellera esdevingui
positiu o positiva no podrà participar en els assajos ni en l’exhibició, i es derivarà al seu
centre d’Atenció Primària per fer-ne el seguiment.
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