PLA DE RETORN DE L’ACTIVITAT AL C.C. CALISAY
El Centre Cultural Calisay és un equipament destinat a l’acció cultural, formativa i
participativa que necessita de l’activitat desenvolupada per les entitats de la nostra
població i els departaments municipals i les empreses de gestió de serveis municipals:
reunions, conferències, classes, trobades,... totes elles activitats comunitàries difícils de
gestionar amb la situació sanitària que estem vivint en aquests moments.
Una segona activitat també molt important que es desenvolupa al Centre, és la
informació general de l’activitat cultural i social de la vila, l’ús del seu pati com a espai
d’esbarjo dels infants i l’ús dels lavabos públics.
L’efecte del Covid-19 al C.C.Calisay
El Centre va tancar les seves portes el dia 14 de març de 2020 per l’inici de la situació de
pandèmia per ordre de l’equip de govern i no podrà obrir les seves portes amb
“normalitat” fins que ho autoritzin les autoritats sanitàries.
És important, però, que el Centre vagi, mica en mica, reprenent la seva activitat seguint
en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. Per això s’ha fet una
acció interna dedicada a preparar el Centre marcant nous aforaments als espais,
senyalització, desinfecció....i adaptar-nos a la nova situació i manera de treballar.
Consideracions generals
 S’ha proveït als treballadors de material de protecció, higienització i desinfecció
adients.
 S’ha formar a tots els treballadors sobre les normes higièniques necessàries i
recomanacions a seguir a la feina.
 S’han tancat a públic les màquines expenedores.
 S’han tancat els lavabos.
 Es desinfectaran totes les cadires, taules i altres materials dels espais utilitzats
un cop acaba l’activitat.
Despatx de Cultura
 L’accés de les visites es farà per la porta del carrer de l’Església, es regularà
mitjançant un intèrfon i no es podrà accedir al despatx.
 Les reunions presencials s’utilitzarà la sala Noble, espai que permet mantenir la
distància de seguretat entre els participants. El seu accés serà pel carrer de
l’església.
 Mai hi haurà més de tres persones juntes al despatx.
Sala d’exposicions
Horari: Divendres de 6 a 2/4 de 9 del vespre i dissabtes i diumenges d’11 a 1 del migdia i
de 6 a 2/4 de 9 del vespre
 Només es permetrà l’accés a la sala a un màxim de 4 persones en tot moment.

 Es recordarà a l’usuari, mitjançant rètols abans d’entrar i dins la sala, l’aforament
permès, l’ús obligatori de la màscara, l’obligació de rentar-se les mans abans
d’accedir a la sala i la de mantenir la distància de seguretat amb la resta de
persones que hi hagi dins la sala.
 L’usuari no podrà passar de la zona d’exclusió marcada al terra indicarà a 1,5m
de les parets de la sala i les obres, per tal que no puguin ser contaminades.
 L’usuari trobarà un QR situat a la paret de l’entrada que el conduirà a la
informació publicada sobre l’exposició al web municipal.
 El lavabos del Centre no es podran utilitzar.
Activitats culturals

 Fins que les autoritats sanitàries no ho aconsellin no hi haurà ni inauguracions, ni
visites guiades.
Espais comuns
El C.C.Calisay té un conjunt d’espais d’ús comú que es gestionen des de la regidoria de
Cultura: sala JM Arnau, sala Noble, sala Polivalent i la sala Gran, l’Aula, les sales de
reunions i despatxos de l’espai d’entitats.
Tothom que vulgui utilitzar qualsevol d’aquests espais podrà fer-ho amb cita prèvia i
respectant les normes sanitàries i d’aforament de cada moment.
Tots els usuaris que accedeixin al Centre hauran de fer:
 Ús obligatori de la màscara en tots els espais del Centre.
 Desinfecció obligatòria de les mans en el moment d’accedir al Centre amb el gel
hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada.
 Accés gradual dels participants al Centre.
 Mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 Seguir els senyals marcats al terra a les escales que permetin distanciament.
 Respecte a l’aforament previst a cadascun dels espais. No es poden moure les
cadires que estaran col·locades a la distància permesa.
 No es podran utilitzar ni els lavabos ni les màquines de vending.
 El responsables de les activitat hauran de portar un registre de les persones
assistents als seus actes: nom, cognoms, telèfon i població. Aquest document
caldrà conservar-lo un mínim de 15 dies.
L’aforament de les sales són:
 Sala Noble: 25 persones + 1 conferenciant.
 Sala JM Arnau: 54 persones + 3 conferenciants.
 Sala Polivalent: 150 persones.







L’Aula d’entitats: 6 persones.
Sala Gran d’entitats: 11 persones
Sala de reunions: 6 persones.
Sala de reunions 2: 2 persones.
Despatx 1 i 2: 2 persones.

Altres espais del Centre
El Centre té un grup d’espais que no estan gestionats directament per la regidoria de
Cultura:
 L’Esplai de la Gent Gran, entitat local amb conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de
Mar.
 L’Espai Jove, el despatx de les regidories d’Infància i Joventut i Participació, Igualtat
i Gent Gran, serveis municipals gestionats pels tècnics d’aquestes dues
regidories.
 L’Escola Municipal de Música, empresa gestora del servei.
 Ràdio Arenys, empresa municipal.
Tots aquests espais tenen els seus responsables i tenen establert el seu propi protocol
d’ús, compatible amb aquest pla general del Centre.

Arenys de Mar, setembre de 2020

