
 

 

PROTOCOL COVID 
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.  

 
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 per formulari del 

web municipal  i respectant les normes sanitàries i d’aforament de cada moment. 

 
1. Ús obligatori de la mascareta en tots els espais del Centre. 
2. Desinfecció obligatòria de les mans en el moment d’accedir al Centre amb el gel 

hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada. 
3. Accés gradual dels participants al Centre. 
4. Mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones. 
5. Seguir els senyals marcats al terra a les escales que permetin distanciament. 
6. Respectar l’aforament previst a cadascun dels espais. No es poden moure les 

cadires que estaran col·locades a la distància permesa. 
7. Es pot utilitzar la màquina de vending, però no hi haurà fins més endavant les 

taules i cadires. 
8. De moment estaran tancats els lavabos de la Sala de les Bótes. Si esteu fent una 

activitat a l’Espai d’Entitats podreu utilitzar els lavabos d’aquella planta, però 
caldrà que quan els hagueu utilitzat en feu una desinfecció amb el producte que 
trobareu a la porta. 

9. El responsables de cadascuna de les activitats haureu de portar un registre de 
les persones assistents en els vostres actes: nom, cognoms, telèfon i població. 
Aquest document caldrà conservar-lo un mínim de 15 dies. 

 
 
 
 
 



 

 

 
L’aforament de les sales seran els següents: 
 

1. Sala Noble: 25 persones + 1 o 2 ponents. 
2. Sala JM Arnau: 54 persones + un màxim de 3 ponents. 
3. Sala Polivalent: 150 persones. 
4. L’Aula d’entitats: 6 persones. 
5. Sala Gran d’entitats: 11 persones 
6. Sala de reunions: 6 persones. 
7. Sala de reunions 2: 2 persones. 
8. 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, maig de 2021 


