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PROPOSTA INTERPRETACIÓ APLICACIÓ RESOLUCIÓ SLT/2983/2020 A L’ACTIVITAT
DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS JUVENILS DE BARCELONA. A partir del 23 de
novembre
D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
publicada al DOGC
Pel que fa a l’activitat dels equipaments i serveis juvenils a partir del dilluns 23 de
novembre es podran dur a terme “programes i activitats d'intervenció
socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el
lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil”:
La seva traducció en Equipaments i serveis juvenils a partir 23 de novembre està
permesa:
- Activitats grupals/tallers adreçats a adolescents (16-20 anys) en grups de màxim
sis persones en espais interiors amb inscripció prèvia.
- Tallers o activitats per a joves a partir de 20 anys fins 35 anys que impliquin
suport en l’àmbit laboral, acadèmic, emocional o de creació en grups de màxim
sis persones en espais interiors amb inscripció prèvia.
- Activitats culturals o espectacles públics (projeccions, teatre, concerts,
exposicions...) amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones de públic
- Cessions d’espai es podran a entitats (entitats allotjades als equipaments
juvenils cívics) només es permetran si exerceix en activitat laboral i intervenció
social invidualitzada o desenvolupin la seva activitat en la intervenció
socioeducativa amb infants i joves; activitat del lleure educatiu (esplais i caus);
col·lectius vulnerables; i persones amb discapacitat; mantenint les mesures de
seguretat apropiades per tipologia d’activitat.

Es mantenen les següents activitats que es prestaven en les mateixes condicions:
-

Atenció individual: Serveis de informació juvenil, assessories, punts “Aquí
t’escoltem”.
Cessió d’espais a centres educatius per a realitzar activitat lectiva
Programes i activitats d’intervenció socioeducativa mantenint els ratis habituals
si es compleixen els següents requisits (quan es supera el rati de sis persones):
o Atén a un col·lectiu vulnerable
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o Funciona com a grup bombolla donat no participen en cap altra
programa ni grup estable (no estan escolaritzats, no van a centre
educatiu...)
o És l’únic recurs del que estan participant
o Es realitza en un equipament municipal

Pel que fa a l’activitat del lleure educatiu (esplais i caus) a partir del dilluns 23 de
novembre es podran realitzar les activitats a l'aire lliure segons el pla sectorial
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i en el cas de les
activitats que es facin en espais interiors, es realitzaran en grups de sis persones.
En relació a l’activitat de ludoteques i casals infantils aquesta també es podrà
reprendre a partir del dia 23 de novembre, o un cop s’hagi organitzat el servei.
Recordem que no hi ha cap novetat en relació als horaris de finalització d’activitats,
i per tant els equipaments i serveis juvenils hauran de tancar a les 21h.
*Totes les activitats han de mantenir i aplicar rigorosament els protocols i les
mesures de prevenció i protecció de la salut establertes (higiene mans, ventilació,
distància, ús de mascareta, control d’accessos...)

