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I. Condicions generals 

L’objectiu d’aquest document és la descripció de les mesures i protocols recomanats per 
la celebració de la Diada de Sant Jordi el dia 23 d’abril de 2021. Mesures adaptades a les 
prescripcions de les autoritats sanitàries durant el període que comprengui la pandèmia 
COVID-19. 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha treballat conjuntament 
amb els gremis i associacions que conformen la Cambra del Llibre i pel gremi de floristes 
de Catalunya de Catalunya per consensuar un seguit de recomanacions, mesures i 
paràmetres per celebrar Sant Jordi, a les llibreries i carrers d’arreu del país de manera 
segura, subjectes als protocols, restriccions i criteris sanitaris que determinin els 
Departaments de Salut i Interior en relació a la pandèmia de Covid-19.  

 

1. Objectius generals 
 

a. Garantir les mesures sanitàries i de restricció que siguin vigents. 
b. Evitar les aglomeracions i concentracions, sobretot en espais que poden 

ser d’alta densitat. 
c. Dissenyar i/o adequar espais que facilitin els circuits de sentit únic per als 

visitants. 
d. Facilitar la circulació i la seguretat dels participants de la diada, i al mateix 

temps, als ciutadans que desenvolupin la seva activitat ordinària d’un dia 
laborable. 

e. Evitar, sempre que sigui possible, la mobilitat fora del municipi de 
residència. 

f. Garantir la participació dels professionals de les llibreries i les floristeries.  

 

2. Tipologia de l’activitat 

Per tal de garantir la responsabilitat de la gestió dels espais, l’afluència de públic i donar 
resposta a qualsevol incidència, es recomana que la diada sigui exclusivament 
professional (parades de llibreters, editors i floristes agremiats i/o amb llicència principal 
o única d’activitat) en aquells municipis que comptin amb aquests establiments. 

Atès que són els ajuntaments els únics competents per a la concessió de llicències 
d’ocupació de la via pública, es recomana que aquests es reuneixin amb els professionals 
llibreters i floristes del seu municipi per a fixar qui hi posarà parada i on: d’aquesta 
manera es podrà fer seguiment del compliment per part d’aquests de les normes 
(d’ubicació, sanitàries i de gestió) que s’estableixin i fer un control d’espontanis o 



 

5 
 

parades sense permís. Els municipis tenen a la seva disposició el Gremi de Llibreters de 
Catalunya i el Gremi de Floristes de Catalunya en aquest sentit. 

 

Igualment, es recomana que a cada població, hi participin els professionals amb seu als 
seus respectius municipis. Aquesta recomanació queda a criteri de cada ajuntament, 
que té el coneixement local específic i que pot ser excepcional en els supòsits següents: 

- Poblacions de menys de 5.000 habitants 
- Poblacions de més de 5.000 habitants amb les condicions 

o Si disposen d’espais que reuneixin les condicions que es detallen en 
els punts següents d’aquest pla. 

o Si poden disposar de diverses zones perimetrades que permetin una 
gestió diferenciada. 

Fruit d’una trobada amb l’associació Micropobles, la Federació Catalana de Municipis i 
l’Associació de Municipis de Catalunya, es determina que els municipis de menys de 5.000 
habitants, en no poder celebrar un Sant Jordi professional amb llibreters, editors o floristes 
agremiats, puguin determinar que siguin les entitats del municipi qui dinamitzin la diada amb 
parades amb les mateixes condicions que la resta de casos.  

 

En qualsevol cas, el sector professional, responsable del compliment de les mesures als 
seus establiments i als espais perimetrats, preferentment a l’aire lliure,  per a la 
celebració de la diada, haurà d’estar separat, en espai i gestió, d’altres activitats no 
professionals. 

 

Pel que fa a les activitats culturals que tradicionalment se celebren per Sant Jordi, es 
recomana evitar fer-les i en cas que sigui indispensable, caldrà que s’adeqüin a la 
resolució vigent i es complementi amb el Pla d’Arts Escèniques i Musicals, el Pla de 
Cultura Popular o el pla específic que convingui. Caldrà que es facin preferentment a 
l’aire lliure o en recintes permesos i diferenciats dels espais de celebració de la diada. 

 
 
 

II. Mesures de seguretat que s’implantaran en l’activitat 

1. Descripció dels espais de celebració de la diada 
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L’objectiu principal és el d’evitar concentracions d’alta densitat i la mobilitat gratuïta 
fora del municipi / comarca. Així doncs, es proposa celebrar la diada amb els formats 
següents: 

1.1. A l’interior de les llibreries i floristeries:  
o D’acord amb el que s’estableix a la resolució vigent i els plans 

sectorials vigents de llibreries i floristeries  
o Amb control dels accessos per evitar aglomeracions 
o Aforament màxim del 50% a l’interior. 
o Amb les mesures habituals de prevenció: mascareta, distància entre 

persones, rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i ventilació 
natural o forçada segons les indicacions de la resolució vigent i les 
mesures proposades per Salut:  

o Neteja, desinfecció  adequades d’acord amb les recomanacions de 
Salut: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-

2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-
locals-concurrencia-humana.pdf 

o Amb cartellera que indiqui l’aforament màxim segons la resolució 
vigent per a comerç minorista i centres comercials i recordatori de ús 
mascareta i higiene de mans 

1.2. Amb una parada al carrer davant de cada establiment: l’objectiu 
d’aquesta tipologia és evitar concentracions dins dels establiments i 
evitar l’estada dins d’espais tancats i menys ventilats que sovint són petits 
i amb una gestió difícil dels fluxos de visitants. Caldrà garantir en aquestes 
parades exteriors, el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica i vetllar 
per el manteniment de la distància entre persones. 

S’ha d’assegurar una distància mínima entre parades de més de 10 
metres en el cas de coincidència de dos comerços propers. 

Les parades al carrer han d’ajudar a desconcentrar la diada i afavorir la 
dispersió de grups de persones. Permet també diferenciar la signatura 
d’autors de la venda de llibres o de recollida d’encàrrecs. 

El coneixement del territori que té cada ajuntament ajudarà a dissenyar i 
aplicar aquesta metodologia de manera específica. 

 

Es proposa que cada ajuntament faci un decret o tràmit de concessió de 
llicència d’ocupació de la via pública pel qual s’habiliti que: 

 

• Les llibreries i floristeries puguin posar una parada al 
carrer davant de l’establiment, al xamfrà més proper o en 
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un radi aproximat de 100 metres, segons la casuística dels 
carrers: voreres estretes, obres, mobiliari urbà, seguretat 
policial, sortides d’emergència, escocells de l’arbrat, 
aparcaments, boques d’incendi, etc. 

 

• La parada tingui una llargària màxima (cada ajuntament 
pot determinar-la segons l’amplada de vorera, la 
disposició dels xamfrans, el trànsit habitual de gent o 
transport públic, les situacions de perill, l’obertura cap a 
espais nets, etc.). 

 

• Es pugui posar la parada el dimecres i dijous previs a Sant 
Jordi. Aquesta proposta ha de permetre esponjar en 
espais i temps l’assistència a les llibreries i així evitar 
aglomeracions. El comerç ha d’assegurar una persona 
responsable per garantir que es compleixen les mesures: 
garantir la distància interpersonal de 1’5m, prevenir 
aglomeracions i gestionar les cues 

 
1.3. En espais perimetrats (exclusivament el dia 23 d’abril) que han de complir 

les característiques següents: 
 

 Preferiblement en espais a l’aire lliure 
 Amplis, oberts i ventilats, d’acord amb les recomanacions del 

Departament de Salut: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-
2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-

locals-concurrencia-humana.pdf. 
 Que permetin la gestió de cues, si cal, separades. 
 Amb gel hidroalcohòlic per al públic en els accessos i neteja i 

desinfecció sovintejada de les instal·lacions.  
 Amb cartellera que indiqui l’aforament màxim del 50% que 

garanteixi 2’5m2 per persona i recordatori de ús mascareta i 
higiene de mans amb solució hidroalcohòlica. 

 Amb senyalització d’accessos d’entrada, sortida i evacuació. 
 Amb sentit únic de circulació. 
 Amb personal de control, informació i assistència. 
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 Perimetrats i/o aforats, segons el cas, per a separar-los del trànsit 
de vianants, vehicles o d’altres activitats, amb l’objectiu de 
separar fluxos de persones i evitar aglomeracions. 

 Amb un aforament màxim de 1000 persones en espais a l’aire 
lliure i 500 en espais tancats. 

 Neteja i desinfecció correcte del espais interiors, segons les 
indicacions: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-
desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf 

 S’han de destinar a l’ocupació de parades de llibreters/es, 
editors/es i floristes, que disposaran de protocols d’higiene a 
seguir. 

 Hi haurà controls estrictes d’aforament i de gestió de les cues, per 
a les signatures de llibres, vegeu-ne l’apartat específic més 
endavant. 

 Cal garantir un mínim de 2 metres de separació entre parades. 
 Es recomana l’ús de mascaretes quirúrgiques o FFP2 per a les 

persones que faran atenció al públic 
 

L’Ajuntament competent, via decret d’alcaldia, pot establir les condicions que han de 
complir les parades davant l’establiment, sobretot les relatives a la ubicació, sentit de la 
circulació de les cues i el metratge.  

No es recomana la celebració d’altres activitats (trobades amb escriptors, esmorzars 
amb editorials o lliuraments de premis massius), en cas que els municipis les programin, 
hauran de complir amb la resolució vigent i per al detall, o bé amb el pla d’arts 
escèniques i musicals o el pla de cultura popular 

 

 

Les llibreries i les floristeries seran responsables de: 

 

1. El control d’accessos i mesures higièniques dels seus establiments. 

2. La gestió de cues en els seus establiments i en les parades de proximitat. La 
distància entre persones ha de ser d’un mínim de 1’5 metres si no formen 
part de la mateixa bombolla de convivència. 

3. Del muntatge i desmuntatge de parades i estructures, amb estricte 
compliment de les ordenances municipals relatives a aquestes instal·lacions 
(seguretat, assegurances, cablejats, generadors, etc). 
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L’horari de tancament serà el que es determini la resolució vigent del Departament de 
Salut en aquella data en relació als comerços. 
 
 
 

2. Protocols per a les signatures d’autors/es 

 

Les signatures d’autors són una de les activitats per a les quals cal vetllar per a la 
seguretat i prevenció sanitàries. Per això, es proposen les recomanacions següents a 
manera de directrius generals amb l’objectiu d’evitar aglomeracions: 

 

1. Fomentar la diversitat de possibilitats d’obtenir un llibre signat: 

 

• Demanar-lo a la llibreria amb antelació i recollir-lo qualsevol dia. 

• Treballar-ne l’esponjament i la rotació: 

 

- La proposta de disposar de llibreria i parades davant d’establiment de 
dimecres a divendres i espais comuns el dia 23 d’abril, ha d’ajudar a 
esponjar la demanda. 

- Signatures a la llibreria o a la parada propera, només si la llibreria pot 
garantir aquestes condicions:  

 

• Preferentment, les signatures s’han de fer a la parada 
exterior o als espais perimetrats per la celebració de la 
diada. 

• Senyalització i gestió de cues  mitjançant cintes, 
catenàries, personal i mesures sanitàries 

• Cues separades de les de venda i, si convé, accessos 
diferenciats 

• Si són al carrer, no interferència amb la circulació de 
vianants 

• Es recomana als autors, l’ús de mascareta quirúrgica o 
FFP2 i la disponibilitat de gel hidroalcohòlic per fer-ne 
ús de manera freqüent. 
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• Les superfícies de contacte de l’espai de signatura s’
han de netejar i desinfectar almenys quan hi hagi un 

canvi d’autor/a 

  

- Així mateix, fer rotació d’autors/es,  fent-los anar a diversos espais, com 
canviant-los per franges horàries, ha d’ajudar a fragmentar les possibles 
concentracions de persones afavorint-ne la dispersió. 

 

- Es recomana, treballar aplicacions i serveis de cita prèvia. 

 

2. En els espais perimetrats, ubicació estratègica dels espais de signatures: 

 

• Singularitzats, amb accés d’entrada i sortida propis i, en conseqüència, 
amb gestió separada de cues respecte dels fluxos orientats a la venda. 

• Rotació d’autors/es: diversos espais i diverses franges horàries. 

• Editors/es i llibreters/es fomentaran la presència d’autors/es arreu del 
país durant diversos dies, a més del 23. 

• Si convé, treballar aplicacions i serveis de cita prèvia. 

 

 

3. Cada Espai de signatura ha d’estar associat a una llibreria, així se’n podrà garantir 
el compliment dels protocols de prevenció i de seguretat. 

 
  
Aquest pla queda subjecte a la situació epidemiològica i les mesures establertes per als dies 21, 
22 i 23 d’abril de 2021. 

 


