COMUNICAT EN REFERÈNCIA A LA REPRESA DE LES
ACTIVITATS SOCIALS
Amb la finalització de l’estat d’alarma i l’arribada de la fase de represa, la Junta
Directiva dels Xiquets del Serrallo ha decidit recuperar les activitats socials en la
mesura del possible, tornar a obrir el local de la colla a partir del mes de juliol i
mantenir la suspensió de l’activitat castellera fins que les autoritats
competents ho permetin.
A continuació, detallem el protocol per a poder realitzar les diferents activitats
que s’organitzin des dels Xiquets del Serrallo ja siguin a l’interior o a l’exterior del
local:
1.

Confirmació d'assistència. Mitjançant l’app dels Xiquets del Serrallo caldrà
confirmar l'assistència a qualsevol activitat, acte o esdeveniment que
s’organitzi.

2. Aforament limitat. Totes les activitats que organitzin els Xiquets del
Serrallo tindran un aforament limit per a garantir la distància de seguretat
mínima entre tots els participants. L’aforament dependrà de cada activitat i
estarà especificat a l’app.
3. Mascaretes. L'ús de la mascareta serà obligatori sempre que no sigui
possible mantenir la distància.
4. Neteja. El local està equipat amb gel hidroalcohòlic per a poder realitzar la
neteja freqüent de mans. Si alguna activitat ho requereix també hi haurà
paper i producte desinfectant per a poder netejar espais o estris d'ús comú.
5. Distància. Tots els castellers que accedeixin al local caldria que ho facin
mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres com a mínim.
6. Presa de temperatura. Al arribar al local el responsable de l’acte prendrà la
temperatura a tots els assistents que hagin confirmat la seva assistència
via app. Si supera els 37,0º de temperatura corporal no podrà accedir al
local.
7. Vestuaris tancats. Durant les activitats físiques que es desenvolupin al
local no està permès utilitzar els vestuaris. Caldrà arribar de casa canviat i
marxar al finalitzar l’activitat. Només es pot utilitzar el lavabo en cas de
necessitat i caldrà desinfectar-lo al acabar.
8. L’incompliment de qualsevol dels punts anteriors farà que els responsables
de la colla no us permetin l’entrada.
A partir de l’obertura del local s'intensifica la neteja abans i després de cada
activitat per garantir que l’espai quedi desinfectat.

D’altra banda, les diades organitzades pels Xiquets del Serrallo: Diada de Sant
Pere i Diada de la Mare de Déu del Carme, queden suspeses fins al 2021.
A partir de la publicació d’aquest comunicat ja es podrà consultar i confirmar
l’assistència a les diferents activitats des de l’app de la colla.

La Junta Directiva
Tarragona, 22 de juny de 2020

