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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest pla modifica el pla anterior, del 7/20/20, amb les noves mesures derivades de la 

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d’octubre. 

La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la conseqüent declaració de l‘estat d’alarma ha 

generat un context social i econòmic que està afectant la nostra societat a tots els nivells. És 

per això que, ara més que mai, és necessari posar a l’abast de la ciutadania tots els recursos 

municipals que siguin possibles.  

Per aquest motiu, en aquest nou escenari, es planteja mantenir l’obertura de l’Espai Jove (EJ) 

La Barraca, amb les indicacions i mesures necessàries adaptades a la situació actual.  

Dins del document s’especifiquen les mesures relatives al personal, l'adequació dels espais i 

als usos i serveis que es podran oferir tenint en compte les mesures de prevenció i protecció 

per a la professional i les persones usuàries que es puguin atendre.  

Aquest pla pot patir modificacions o canvis en cas que fos necessari o segons com evolucioni 

la situació actual.  

 

2. SERVEIS I RECURSOS QUE INICIEM  

A partir del 6 d’octubre de 2020 es va iniciar l’obertura de l’EJ La Barraca. L’equipament està 

obert al públic amb els serveis que es detallen a continuació: 

• Oficina Jove: Atenció, assessorament i orientació. 

• Espai de trobada. 

• Serveis auxiliars: neteja. 

A partir del 21/10/20 s’anul·la la programació de serveis estables, activitats i reunions 

presencials; excepte l’activitat de reforç escolar. També s’anul·la la cessió d’espais. 

En els següents apartats es detallen les mesures de seguretat generals de l’equipament i les 

mesures de seguretat concretes de cadascun dels serveis esmentats anteriorment.  

L’horari d’obertura és següent: dimarts, dimecres, divendres de 17.00 a 20.00h i dissabtes 

de 18.00 a 21.00 h.  
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En aquest horari l’equipament comptarà amb un dinamitzador juvenil, que treballarà un total 

de 12 hores setmanals.  

3. MESURES COVID-19 EJ LA BARRACA 

Les mesures de protecció individual contra el coronavirus son, tal i com marquen les autoritats 

sanitàries, les següents:  

- Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó o solucions alcohòliques a l’entrar i sortir de 

La Barraca. 

- Ús obligatori de mascareta. 

- Manteniment d’una distància de 1’5 m entre les persones.  

- En cas d’estossegar o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del 

colze o mocadors d’un sol ús, i llençar-los en papereres. En qualsevol dels dos casos, 

rentar-se les mans tot seguit.  

- Evitar de tocar-se el nas, els ulls i la boca, sobretot després d’haver tocat objectes 

de tercers.  

- No saludar ni donant-se la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic.  

- Evitar de fer servir estris de la resta de persones i compartir material. 

- El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús. 

- L’aforament màxim serà 12 persones usuàries + el dinamitzador de l’equipament a 

l’interior de l’EJ La Barraca. 

- Es podrà fer ús dels lavabos amb l’ocupació màxima d’una persona en el lavabo, 

excepte quan la persona usuària necessiti assistència. 

- Les portes de l’equipament romandran obertes per garantir la ventilació de l’espai. 

- Els/les joves s’hauran d’inscriure a tots els serveis de l’EJ que utilitzin. 

- Es realitzarà un registre diari d’entrades i sortides. Al registre hauran de constar les 

activitats que cada jove ha dut a terme. 

- Els i les usuàries i professionals hauran de signar la declaració de responsabilitat del 

COVID-19 i complir amb totes les normes de seguretat marcades. Si el jove és menor 

de 18 anys, el pare, la mare o la persona tutora del menor a haurà de signar la declaració 

de responsabilitat. 

o Declaració de responsabilitat – menors de 18 anys. 

o Declaració de responsabilitat – majors de 18 anys. 

- El jove o la seva família tenen l’obligació de comunicar aquelles incidències 

vinculades amb la Covid-19 que puguin afectar al jove. 

https://forms.gle/1uvUUUFcQVLVRvKH9
https://forms.gle/aSQVUcf5nxFvJ6RH9
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- En el cas que un mateix espai s’utilitzi per a més d’un grup, caldrà garantir una 

desinfecció adequada entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre 

grups. 

- Les persones responsables del servei determinaran altres elements de seguretat que 

considerin necessaris. 

 

4. MESURES ORGANITZATIVES DELS SERVEIS QUE INICIEM  

4.1 Oficina Jove: Atenció, assessorament i orientació 

El servei d’atenció, orientació i assessorament juvenil es desenvoluparà de forma habitual amb 

les mesures excepcionals següents degut a la situació actual pel COVID-19:  

- Només hi podrà haver una persona usuària amb el/la dinamitzador/a juvenil fent ús 

del servei d’atenció i orientació.  

- El dinamitzador haurà de netejar el mobiliari utilitzat entre cada atenció.  

 

4.3 Espais de trobada 

Es podran utilitzar els espais de trobada: ping-pong, billar, equip de so i projector, pufs, etc. 

Els i les joves hauran de demanar permís al dinamitzador/a abans i després de cada ús dels 

espais de trobada, així com desinfectar el material utilitzat després d’utilitzar-lo, amb la 

supervisió del dinamitzador. 

 

4.5 Serveis auxiliars: neteja 

El servei de neteja desinfectarà l’EJ La Barraca abans de cada dia d’obertura. No obstant, els 

usuaris/àries estaran obligats a netejar/desinfectar els estris i superfícies (taules, ordinadors, 

etc.), que hagi utilitzat durant la seva estada a l’equipament. D’aquesta forma, es garantirà la 

desinfecció de l’espai utilitzat per els i les usuàries entre cada grup que desenvolupi les 

activitats.  

El servei de neteja s’adaptarà als canvis i als nous usos que es puguin donar a l’EJ per tal de 

garantir l’adequada desinfecció de l’espai. 
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5. PROCEDIMENT PER POSSIBLES CASOS DE COVID-19 

Què fer si apareixen nous casos possibles o confirmats de COVID 19 d’algun usuari/a de 

l’equipament? 

a) Si la persona ha iniciat la simptomatologia o ha rebut la confirmació estant a casa: 

- Haurà de comunicar-ho a Salut Pública a través del 061 i al CAP al qual estigui assignat. 

- Comunicar-ho a la persona responsable de l’equipament i explicar les pautes que se li 

han donat de Salut Pública en referència als i les companyes del grup. Caldrà aplicar 

les pautes indicades. 

b) Si la persona usuària es troba a l’equipament: 

- Caldrà comunicar-ho a la persona responsable/referent per tal de recollir la informació 

necessària per identificar zones potencialment contaminades i contactes per una 

valoració posterior. 

- Caldrà aïllar al/la jove i avisar a la família immediatament. 

- Posteriorment, el membre del grup marxarà a casa i s'iniciarà la neteja i desinfecció de 

les superfícies i dels espais en contacte amb la persona. 

 

Font-rubí, 21 d’octubre de 2020 


