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1. OBJECTIU 

1 Ajornament del Dia del Llibre 

Un cop aprovada per la Cambra del Llibre de Catalunya l’opció d’ajornar la 
celebració del Dia del Llibre del 23 d’abril al 23 de juliol, aquesta decisió va 
ser presentada a la Generalitat per tal d’elaborar un pla de seguretat per a la 
celebració de la nova diada. En aquest sentit, l’autoria de la proposta 
correspon al Departament de Cultura en tant que responsable del sector, 
representat per la Cambra del Llibre de Catalunya, que aplega editors, 
distribuïdors i llibreters, i la indústria gràfica en allò pertanyent al sector) i 
també del Gremi de Floristes de Catalunya. 

2 Treball tècnic de seguretat sanitària per a una diada professional i celebrada 
arreu de Catalunya 

Així, des del 14 de maig, l’Hble. Consellera de Cultura convocava el sector del 
llibre i la rosa, com també l’Ajuntament de Barcelona (per la seva casuística, 
magnitud i per a l’elaboració d’un pla propi) per a tractar d’aquesta qüestió, 
conèixer els procediments de restriccions sanitàries i acordar un marc de treball 
amb l’objectiu de disposar d’un document de celebració de la diada factible i 
segura arreu de Catalunya. 

L’objectiu, doncs, és disposar d’una eina flexible, que contempli diversos 
escenaris modulables a cada casuística i que inclogui les mesures que la 
normativa legal i el Procicat determinen. 

Cal tenir present que les parts de la reunió acorden que la diada del juliol que 
treballem en aquest àmbit serà exclusivament per al sector professional del 
llibre i de la rosa, cosa que implica una disminució dràstica de l’aforament i 
de l’afluència de públic. 

En aquest sentit, els gremis sectorials aporten a les administracions els criteris 
tècnics de definició de sector. Tots els escenaris han de ser informats i validats 
pel Procicat i treballats amb els tècnics municipals, pel coneixement que tenen 
de la cada població, de les afectacions que se’n derivarien, del personal 
disponible i per a la proposta d’espais i/o solucions alternatives. El fet que sigui 
una jornada professional és el que permetrà disposar de: 

1. zones delimitades 
2. de garantia del distanciament  
3. controls que garanteixin la seguretat i la higiene 
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2. PROTOCOLS COMUNS DE SEGURETAT 

2.1. Marc Legal 

Aquest document contempla fins a 3 escenaris flexibles (vegeu Annexs) que 
modulen la instal·lació de parades professionals per a la celebració segura del 
Dia del Llibre i la Rosa el 23 de juliol, de manera que serveixi com a eina de 
previsió, organització i logística per a tot Catalunya. 

Els ítems que es contemplen són: 

• el marc legal de protecció sanitària 
• mesures d’aplicació en tots els supòsits que suposen una precaució extra. 

Així doncs, els protocols s’han establert a partir de: 

1. Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per a prevenir el risc de transmissió 
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

2. Guia per al desconfinament Llibreries, ja aprovada pel Procicat: serà l’eina 
fonamental per a la diada en els establiments i a les parades dels recintes. 

3. Normes dictades pel Ministerio de Sanidad, i altres obligacions de l’Estat. 

4. Protocols ja validats i en funcionament d’equipaments públics (com ara 
museus i biblioteques) i d’activitats amb públic nombrós, com ara concerts. 

5. Pel que fa a la Protecció de la població vulnerable que treballi en 
l’esdeviment, si pertany a grups d’especial vulnerabilitat segons l’establert  
per l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, 
inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 
renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida , dones 

embarassades i persones més grans de 60 anys), ha de ser objecte, amb caràcter 
previ a la seva reincorporació, de les actuacions previstes a les guies 
publicades pel Departament de Salut: avaluació individualitzada del risc i, 
en cas de ser considerat personal especialment sensible, adaptació del lloc 
de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o informe 
proposta d’incapacitat temporal. 

____ 
Nota 
En el moment de redacció d’aquest document ja ens trobem en Fase de Represa, cosa que 
relaxa restriccions anteriors però en manté. A més, és voluntat de l’organització del sector fer 
una diada segura i d’aplicar una precaució afegida en aquelles poblacions o zones concretes 
que suposen un pol d’atracció de persones, de manera especial a la ciutat de Barcelona, que 
per magnitud i casuística disposarà d’un Pla propi. 
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2.1. Mesures de protecció i organitzatives 

Hem fonamentat els criteris de seguretat en l’Article 2. Mesures de protecció i 
organitzatives de la Resolució SLT/1429: 

1. Distància física interpersonal de seguretat 

Tant en espais tancats (llibreries) com a l'aire lliure (delimitats o perimetrats), la 
distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb 
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. A més a més, 
sempre serà obligatori l'ús de mascareta. 

2. Ús de mascareta 

Les persones de sis anys en endavant que assisteixen a la diada estaran 
obligades a l'ús de mascareta, encara que es mantinguin les distàncies de 
separació entre persones, tret dels casos que la norma ja preveu: persones que 
presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure 
agreujada per la utilització de la mascareta, o aquelles que, per la seva situació 
de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la 
mascareta o bé presenten alteracions de conducta que en facin inviable l’ús. 

3. Reunions i activitats socials i d’oci 

. Essent una diada en establiments tancats (llibreries) i al carrer (parades) es 
controlaran els accessos, entrades i sortides, fluxes de circulació i control 
d’aforament amb treball intensiu de la cita prèvia, per tal d’evitar 
aglomeracions als encontorns de les zonificacions que s’establiran i sempre 
amb escrupulós respecte a les normes de protecció individual. En les zones 
delimitades o perimetrades el control de la la distància física interpersonal de 
seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat, com també de l’aforament, 
sempre estaran controlats. 

. Com determina la Resolució SLT/1429, s’adoptaran aquestes mesures: 

• neteja de mans 
• distància física interpersonal de seguretat 
• neteja, desinfecció i ventilació dels espais 

. Es treballarà amb les administracions locals per a la tria d’espais idonis on 
posar les parades, evitar aglomeracions i respectar els aforaments. 
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4. Capacitat d'ocupació en espais a l'aire lliure - fires 

Es garantirà la norma general sobre la distància física interpersonal de seguretat 
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona i s’afegeix 
igualment l’ús obligatori de mascareta en tots els casos. 

Sobre les Mesures de control d’aforament en espais, cal tenir present els límits 
en el nombre màxim de persones establerts per norma (Resolució SLT/1429): 

En edificis i espais tancats: 

. Fins a 1.000 persones o 2.000 assegudes sempre que es compleixi amb una 
superfície per persona de 2,5 m2. 
. Aquesta superfície per persona es podrà rebaixar fins a un mínim d’1m2 
(corresponent a 1m de distància interpersonal mínima en espais tancats) sense 
superar els valors absoluts anteriors, si es compleix amb ús de mascareta, 
registre d’assistents i mesures de circulació per evitar aglomeracions. 

En activitats a l’aire lliure: 

. No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de 
seguretat mínima de 2,5 m2 per persona. Es pot reduir aquesta superfície si: 

. És obligatori l’ús de la mascareta. 

. Es porta un registre dels assistents o es preassignen localitats. 

. S’estableixen espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida 
independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 2.000 persones de 
peu o 3.000 persones totes en seients preassignats. 
. Es preveuen mesures de circulació interna dels assistents que evitin 
aglomeracions. 
. Cal que totes les activitats organitzades i els sectors se situïn amb la màxima 
dispersió possible per evitar aglomeracions. 
. En tots els casos cal establir mesures de regulació als espais d’espera que eviti 
aglomeracions. 
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6. Risc sanitari i perspectiva municipal 

Avaluar el risc de contagi 
Encara que enguany serà una jornada estrictament professional, cosa que 
redueix dràsticament l’oferta de parades i activitat, es tracta d’una diada amb 
un potencial alt de risc de contagi, en ser una festa amb una elevada afluència 
de públic. Aquest risc d’exposició s’incrementa en espais tancats (les llibreries 
hauran de seguir els protocols establerts en la Guia de llibreries i les floristeries 
els protocols sobre l’activitat en el comerç), i, conseqüentment, es recomanarà 
l’opció de parada en espais oberts. 
  
Caldrà extremar les mesures de seguretat i higiene per part dels organitzadors, 
així com la vigilància i control per part de les administracions locals. 
  
Perspectiva municipal 
Correspon als ajuntaments la selecció d’ubicacions òptimes a la via/espais 
públics i el control per evitar aglomeracions i respectar aforaments: en aquest 
sentit, seran preferibles ubicacions en grans espais oberts per permetre 
separació de seguretat, espais sectoritzats, fluxos d’accés i sortida independents 
(no permeables entre sí). 
  
L’alcalde/essa és l’autoritat sanitària i de protecció civil del seu municipi i està 
habilitat per autoritzar o no les parades de venda de llibres/flors o parades de 
signatura d’autors si no pot garantir el compliment de les mesures sanitàries i de 
seguretat (ex: vies estretes amb congestió de mobilitat, etc.) per no posar en risc 
la salut de la seva població. També pot suspendre la celebració de la Diada si la 
situació epidemiològica així ho aconsella. 
  
Situació epidemiològica 
Actualment ens trobem en fase de “represa” de la normalitat, però aquest Pla 
estratègic contempla, no només el canvi d’escenari segons l’evolució 
epidemiològica, sinó també la possibilitat de suspensió parcial (en zones 
perimetrals de confinament sanitari) o total de la celebració del Dia del Llibre i 
la Rosa (en el supòsit de rebrot de la Covid i màxima restricció de la mobilitat 
per part de les autoritats sanitàries i de protecció civil). 
  

3a versió, 2 de juliol de 2020  de 7 31



Mesures concretes: 

Diada exclusivament professional del Llibre i la Rosa, cosa que suposa una 
gran disminució dràstica a l’entorn d’un 70% del volum de parades i afluència 
respecte d’un Sant Jordi habitual i, al seu torn, un control efectiu de la seguretat 
per part de l’organització. 

Així doncs, pel que fa al Seguiment i aplicació de les mesures en qualsevol, 
activitat, establiment o espai, els organitzadors de cada municipi (conssitori i 
col·lectiu de llibreries i floristes) hauran d’identificar una persona responsable 
de l'aplicació d’aquestes mesures organitzatives i de protecció individual 
(establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i la Guia de Llibreries), la qual serà 
interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari. A nivell de 
mesures globals i d’aquests protocols n’és la Cambra del Llibre de Catalunya. A 
nivell de país, n’és el Departament de Cultura. 

Zonificacions (espasi delimitats o perimetrats) amb: 

1. Punts d’accés i de sortida diferenciats per tal d’evitar: 

a) aglomeracions en llocs de més afluència 
b) encavallament o creuament de cues 
c) invasió d’altres espais, com ara vials de trànsit o espai de vianants 

amb espais previs d’acollida i d’informació per a gestionar possibles 
concentracions de persones a l’entorn dels recintes, més enllà de la gestió de 
policies locals en temes d’ordre públic. 

2. Carrils de sentit contrari per a la circulació dels assistents. 
3. Punts d’evacució. 
4. Personal format de control d’accessos, sortides, fluxos i aforaments, sempre 

amb la referència dels 2,5m per persona. 
5. Senyalètica adreçada al públic sobre circualció i higiene. 
6. Neteja de mans: gels hidroalcohòlics en accessos, sortides, refugis, espais 

singulars de signatures i parades de venda. 
7. Tothom amb mascareta i elements de protecció personal. 
8. Gestió amb protocols propis per a les signatures d’autors, amb cita prèvia i 

rotatòries per evitar efecte crida. 
9. Els controls d’accés i sortida tenen com a objectiu precís garantir els 

aforaments màxims establerts en la Resolució  SLT/1429. 
10. A causa de l’exposició solar i la calor, s’habilitaran refugis a les entrades i a 

les sortides de cada tram, sota parasols, amb cadires de repòs i aigua. Els 
espais singulars de signatures també seran sota parasol. 

• Llibreries, se seguiran els protocols de la Guia per a llibreries, ja aprovat pel 
Procicat, adaptat a la normativa actual vigent. 
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2.3. Habilitació de Mesures de seguretat 

Objectius: 

• Evitar aglomeracions i cues: cita prèvia i control d’accés. Espais d’acollida als 
encontorns dels accessos. 

• Evitar densitat de concentració: es reduiran els aforaments màxims delimitats 
a la Resolució SLT/1429 i, pel que fa als venedors, autors, treballadors de 
serveis i personal d’acompanyament, i premsa, es limitarà la seva presència, 
es computarà sempre com a aforament i seran presents amb cita prèvia. 
S’evitaran llocs d’efecte crida i ubicacions massa properes a estacions de 
transport: s’ha de fer una feesta sense moblitat: cadascú al seu poble o barri. 

• Facilitació prèvia d’informació: relativa a la ubicació de parades i signatures 
d’autors -vg. protocol propi de signatures d’autors i accés de persones. 

Obligacions: 

• Higiene i protecció dels treballadors (normativa vigent i Guia de llibreries).  
• Distància de seguretat: marques a terra, catenàries, tanques, cartelleria i 

senyalètica, i mampares.  
• Compliment de les mesures normatives de neteja i desinfecció dels espais -els 

datàfons es netejaran a cada ús ies recomanarà el pagament amb targeta o 
mòbil; en cas de pagament en efectiu, serà obligatori l’ús de gel 
hidroalcohòlic. Així mateix, s’intensificarà la neteja i desinfecció de les zones 
de contacte freqüent: entrades, sortides, espais d’acollida, refugis i espais 
singulars de signatures, on a més, s’afegiran més gels hidroalcohòlics. 

Hi haurà 2 nivells de protocols de seguretat: l’intern (paradistes, autors, premsa 
acreditada…) i l’extern (públic assistent): 

. Per a l’intern, un cop validat pel Procicat, es traslladarà en document que es 
lliurarà a tos els professionals que participin a la diada. 

. Per a l’extern: cartelleria que s’instal·larà a les llibreries i al carrer, reforçada 
pel personal d’informació i control, i una campanya de comunicació. En 
ambdues tipologies d’ubicacions, establiments llibreters i parades al carrer, hi 
haurà personal de control d’entrades, sortides i aforament i d’informació. 

Tant les parades com l’organització interna, la senyalètica, el personal, etc. 
són a cárrec de les llibreries i les floristeries. 
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2.4. Signatures d’autors 

És una de les activitats que genera més concentracions, per això se n’estableix 
un protocol particular, amb aquestes mesures de contenció, dissuasió i control: 

1. Durant tota la setmana es farà una crida de signatures de llibres, que 
hauran de ser demanades prèviament per tal ser recollides a llibreries des 
del dilluns abans, o a les parades, també amb citació prèvia. 

2. Dia 23. S’anunciaria amb temps la graella de signatures: hora i ubicació, 
per tal d’evitar aglomeracions; a més, s’advertirà que les cues no seran de 
més de 30 persones, per garantir-ne la separació de seguretat. Hi haurà 
personal de control d’aforament, d’entrada i de sortida, a càrrec del sector 
i, en les cues no precitades, es farà control de capacitat. 

Requisits per organitzar les signatures 

• Control d'accés  propi del recinte de signatures -separat de l’accés general. 
Circulació, perímetre i evacuació propis. Així mateix, es combinaran i 
alternaran magnituds de cues distintes i s’ofertarà un màxim d’un 40% del 
volum habitual. 

• Control d'acreditacions de personal de venda, autors i acompanyants 
(1xautor), premsa, vigilància... etc. 

• Comunicació covid: distància, mascareta, gel hidroalcohòlic i no contacte ni 
selfies amb autors. 

• Sistema de cita prèvia al marge de la cita i recollida prèvies + cita exprés 
segons control dels aforaments, separats dels perímetres de venda. 

• Horaris de signatures amb descans al migdia: de 10h-14h i de 18h-24h (4 
torns de matí, 5 torns de tarda) x 5 autors/parada. Total: 45 signatures/parada. 
Signatures rotatòries per evitar efecte crida. 

Control unificat de 1) l’accés, la sortida, els fluxes de circulació i la densitat 
d’aforament, 2) en un sistema dissuasiu i 3) de dispersió de la ciutadania en la 
proximitat de treball o habitatge. Les parades de signatures estan associades a 
llibreries, però mai juntes, per a desconcentrar els fluxes i no doblar cues. 

Criteris específics. En llocs de signatures d’autors que poden generar cua 
important, el tram de carrer que es triarà serà ample, llarg i amb un sola parada, 
màxim dues, amb entrada per una banda del carrer, sortida per la contrària o 
evacuació pròpia, i control del fluxe de vianants, en les cantonades i no 
repetint mòduls en els trams següents de la mateixa via per a evitar cues 
coincidents. Es perimetraran aquests espais dintre dels perímetres zonals. 
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_______ 

Atenció: 
Vegeu, si us plau, el capítol 4. BARCELONA CIUTAT, pel que fa a la casuística 
pròpia d’aquesta població en relació a la ubicació, el protocol, el control i la 
gestió de signatures. 
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3. ALTRES CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Comunicació: festa de proximitat 

Crida a participar d’una festa del Llibre i de la Rosa de proximitat, cadascú a la 
seva població i/o barri. Evitar desplaçaments com a norma. 

S’adoptarà una política de comunicació a nivell de Catalunya i una atenció 
especial a poblacions de major risc per la densitat d’habitants o per l’atracció 
de visitants que generen. En aquest sentit, i seguint els criteris del Procicat, es 
farà una política de comunicació intensiva a zones de costa i s’elabora un Pla 
propi per a la ciutat de Barcelona. 

Es farà especial incidència en el Deure d’autoprotecció: els assistents al Dia del 
Llibre i la Rosa hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació 
de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, i , en aquest sentit, les 
persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han 
d’abstenir-se d ‘assistir i contactar amb el sistema públic de salut i han de 
seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions de l'autoritat 
sanitària. 

Mesures de neteja i desinfecció 

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt 
variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és per això que cal que s’intensifiquin les 
activitats de neteja i desinfecció. Els productes emprats seran sempre autoritzats 
i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi. 

. Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/
m a t e r i a l - d i v u l g a t i u / n e t e j a - d e s i n f e c c i o - e s t a b l i m e n t s - l o c a l s -
concurrenciahumana.pdf. 

. Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/
m a t e r i a l - d i v u l g a t i u / n e t e j a - d e s i n f e c c i o - e s p a i s - e x t e r i o r s -
concurrenciahumana.pdf. 

. Informació complementària de Salut 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/http://
canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/ 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrenciahumana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/


Tramitació i permisos especials: horari nocturn (23h-24h) 

S’han previst qüestions administratives com els permisos d’eixamplament 
d’horaris, que corresponen a les direccions de Comerç, tant de la Generalitat 
com dels ajuntaments, en atenció a la calor previsible en aquell dia i a 
l’establiment de franges horàries per a determinats col·lectius preferents o 
vulnerables.  

En aquest sentit, la idea de lligar administrativament la celebració 
extraordinària a la Cambra del Llibre i al Gremi de Floristes de Catalunya per a 
celebrar una jornada absolutament professional garantirà una festa segura, amb 
protocols d’actuació compartits i controls efectius. 

Municipis. Espais alternatius. Micro-talls de carrers. Dispersió d’espais 

Cada ajuntament pot col·laborar en la definició de la diada al seu muncipi i la 
cerca d’ubicacions òptimes, especialment aquells que disposen de grans espais 
oberts que permetrien una agrupació separada, cosa que facilita la ubicació de 
la festa mentre que, alhora, en permet la separació de seguretat. En aquest 
sentit, els seus tècnics coneixen i poden valorar la conveniència de considerar 
d’ubicar parades en espais que tradicionalment no s’han ocupat però que 
permetrien control d’aforament i d’accés i sortida, com ara places, carrers 
amples, rambles… o també d’espais tancats que, a més de facilitar un control 
segur d’afluència, fossin més fàcilment desinfectables. Finalment, cal pensar 
que segurament a finals de juliol la reducció de trànsit encara serà sensible per 
la pandèmia, i que fins i tot hi hagi part de gent de vacances i, per contra, una 
dismunicio significativa de turistes, que justament s’afegien al col·lapse de 
carrers cèntrics, amb la qual cosa micro-talls en zones segures podria afavorir la 
descongestió d’altres de més conflictives, sense perdre’n la referència del tot. 

__________ 

ALERTA: Sobre 4. BARCELONA CIUTAT i 5. ELS ANNEXS. ESCENARIS 

Cada municipi haurà de definir quin és l’escenari finalment escollit dels que es 
presenten -o la combianció flexible de mesures de cadascun d’ells-, essent 
viables tots ells des de la perspectiva del compliment de les mesures de 
seguretat per evitar el contagi establertes a la normativa i als plans sectorials 
concrets. El capítol específic per al cas de Barcelona també poden servir de 
model metodològic a d’altres poblacions. 
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4. BARCELONA CIUTAT 

Se sotmet a les mesures de seguretat, higiene, protecció i organització esmentades 
més amunt, també pel que fa al marc legal, i a les indicacions el municipi ha 
establert. Així doncs: 

Es confirma parada davant la llibreria (per a qui així ho sol·liciti) o el més propera 
possible en cas de dificultat tècnica objectiva. 

D’altra banda, es disposarà d’una ubicació comuna en l’espai central del Passeig de 
Gràcia, en trams que comencen a la Plaça de Catalunya i que podrien arribar a 
extendre’s fins al carrer de Provença (en funció de  la demanda i d’alguns Serrels 
relatius a seguretat de trànsit i policial), de manera que es pugui acollir el màxim de 
qui tenia parades en el circuit cèntric de la ciutat en les diades de Sant Jordi. 

• Es tracta d’una zona absolutament perimetrada per tal de controlar-ne 
l’afluència, l’aforament i les distàncies de seguretat (vegeu-ne el projecte 
tècnic executiu que se segueix). 

• Cada tram té un control numèric d’afluència (per a saber-ne en tot moment el 
nombre d’assistents i donar fluïdesa a la circulació de persones), amb 
entrades i sortides independents, en què es dispensarà gel hidroalcohòlic, i 
una circulació de persones en sentits contraris. 

• Hi haurà zones prèvies d’acollida per a esponjar i evitar aglomeracions en els 
voltants dels perímetres. Els carrers transversals estaran oberts per tal d’evitar 
terrasses, sortides d’aparcament i facilitar el trànsit rodat i de les persones que 
viuen o treballen en aquesta zona per les voreres. 

• Hi haurà senyalètica i personal específic format en seguretat sanitària. 

• S’habilitaran 2 zones refugi als extrems de cada tram: funcionaran com a lloc 
de control, informació, acollida i atenció a persones vulnerables i/o que 
puguin trobar-se malament. Seran zones sota parasol, amb cadires i aigua. 

• Les parades seran exclusivament de professionals de llibres, roses i 
signatures. Les parades de venda de llibres seran de 8x3m o de 3x3m i 
disposaran d’electricitat. Les parades de signatures tindran entrades i sortides 
pròpies i s’ubicaran en els extrems oposats de cada zona perimetrada. 

  
Els protocols a seguir en els establiments i les de davant són els ja fixats i aprovats 
en l’esmentada Guia de Llibreries, a més del marc legal referenciat a l’apartat 2.1 
Marc legal d’aquest document i de qualsevol altra norma que pugui ser vigent en el 
moment de la celebració de la diada. 
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Zoom visual de la zona de signatures:  

Entrades, sortides, mesures, distàncies i gestió de cues. 
Cadascuna d’aquestes zones disposa de gel hridrolacohòlic, és sota parasol i 
compta amb personal específic per al control de l’entrada i l’evacuació. 

3a versió, 2 de juliol de 2020  de 20 31



5. ANNEXS 
5.1. Escenaris d’impantació de parades (Catalunya) 

Escenari 1 

Anàlisi 

A partir de les dades del Dia del Llibre de l’any 2019 i de les peticions i  llicències ja 
concedides per al 2020 es conclou que arreu del país la coincidència de la festa del 
patró de Catalunya amb el dia del Llibre i la Rosa fa que hi hagiun volum 
extraordinari de parades i activitats al carrer. 

El fet de pensar una diada professional suposa una reduccio dràstica de les parades, 
amb la qual cosa l’esponjament, el distanciament interpersonal i la gestió de cues i 
aforaments seria factible amb condicions sanitaries segures. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, per exemple -però el model és extrapolable al 
conjunt de pobles i ciutats del país, per la grandària per ser una zona sanitària que 
s’ha desesfasat amb retard respecte de la resta: 

1. Les parades de venda de llibres suposen el 25% de les llicències d’ocupació de la 
via pública concedides per l’Ajuntament de Barcelona. És a dir, si la diada del 23 
de juliol, tal i com les parts van adquirir-ne el compromís, ha de ser, només, per a 
les empreses del sector, s’allibera el 75% de l’espai que tradicionalment s’ocupa a 
la ciutat per Sant Jordi. 

2. L’ocupació de la ciutat, pel que fa a la densitat, és molt contrastada, de manera 
que clarament hi ha dues zones de conflictivitat pel que fa a la concentració de 
gent i a l’impacte en l’ordenació de la ciutat: l’Eixample i Ciutat Vella. Vegem-ne 
les dades: 

Any 2019 
El Gremi de Llibretres de Catalunya va tramitar 206 parades sectorials. Segons 
dades de l’Ajuntament de Barcelona, es van concedir més de 900 llicències per 
a la venda de llibres. És a dir, 700 parades que l’any passat eren al carrer el dia 
de Sant Jordi, el proper 23 de juliol no hi seran. 

Any 2020 
Es van tramitar, amb el nou sistema telemàtic i en acord i col·labroció amb el 
Gremi de Llibreters de Catalunya, 221 parades sectorials (n’hi havia de 
pendents en el moment de decretar-se el primer confinament). 

Per districtes: 

• Eixample:  63% de les parades 
• Ciutat Vella: 18% de les parades 
• Clot-St. Martí:     9% de les parades 
• 7 districtes:       10% de les parades 
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És a dir, mantenir l’activitat habitual, amb els ajustaments que calgui, en 8 districtes 
de la ciutat no suposa cap problema de concentració de persones, ja que aquesta es 
produeix només en dos disctrictes i, de manera significativa, només en un, 
l’Eixample, el qual, al seu torn, concentra també el gruix de parades no professionals. 

En aquestes zones de màxima densitat, el sector professional del llibre (no disposem 
de dades pel que fa a les roses) ocupa una forquilla de densitat que oscil·la entre el 
30 i el 60%, de manera que aïllar l’anàlisi i les propostes concretes per a aquestes 
zones (com per exemple desconcentrar les parades professionals en més espais, 
alguns de propers, o sense haver de renunciar-hi totalment) pot ajudar a definir aquest 
i qualsevol dels escenaris que es plantegen tot seguit. 

Segurament, al juliol siguem en una fase de desconfinament que exigeixi ocupacions 
d’un màxim del 50%, donant-se el fet que la major part dels trams dels carrers 
centrals de l’Eixample ho complirien ja d’entrada. Caldrà valorar, doncs, l’efecte crida 
més que no pas la taxa real d’ocupació. 

Proposta 

• Manteniment de les parades previstes el propassat març, atès que al juliol la diada 
serà exclusivament professional i, per tant, la reducció de parades és enorme, cosa 
que en facilita la separació entre elles per tal d’evitar que s’agrupi un nombre gran 
de persones. 

• Només caldria reubicar algunes parades en aquells trams amb una taxa d’ocupació 
>50%, per tal de reduir-ne la superfície ocupada. 

Pros 

No es perjudica el sector professional: 

• No caldran baixes o modificacions excessives de les parades ja concedides. 

• Es poden mantenir ubicacions més o menys habituals i per tant conegudes per la 
ciutadania, els clients i els proveïdors. 

• La majoria continuarien properes a les llibreries físiques, cosa que implica, a més, 
facilitar-ne la logística. 
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Administrativament: 

• Es podria aprofitar el gruix de les llicències ja tramitades per cada ajuntament, amb 
els retocs que calgués. En aquest sentit, en municipis grans es proposa de fer una 
concessió única i extraordinària de permisos d’ocupació, d’acord amb el sector i 
l’escenari que s’aprovi, i vincular-ho mitjançant un Conveni -o la forma jurídica 
que s’acordi- amb le sllibreries de cada població o amb Cambra o els gremis de 
Llibreters i de Floristes. 

• Es treballaria amb una altra data, però en unes zonificacions conegudes, a fi i efecte 
de facilitar la feina de les policies locals, agents cívics, experts en mobilitat i agents 
de seguretat -activa i passiva, i policia, entre d’altres. 

• Ja som en Fase de Represa, consegüentment amb restriccions que ja no són vigents 
i d’altres criteris necessaris que poden afavorir, sigui quin sigui l’escenari, un 
comportament general prudent i cívic de la ciutadania. 

Com a missatge: 

• Es recuperaria la festa, signe d’avançar cap a normalitat, i el pols vital, de manera 
que com menys diferent sigui, millor, també emocionalment i pràctica, amb el 
benentès de l’aplicació estricta de les mesures d’higine i de protecció que calgui. 

Contres 

• Hi podria haver el perill d’efecte crida i, en conseqüència, de concentracions 
excessives. En aquelles poblacions en què més del 60% de les parades es 
concentrin en un circuit que provoqui aglomeracions i siguin d’alta densitat  urbana 
per l’activitat ordinària, caldria prendre mesures en aquests espais concrets i/o 
dispersar-los en microzones separades i repartides per d’altres espais dels districtes 
o poble. 
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Tot seguit veureu grafies de diverses opcions modulades amb l’objectiu de garantir la 
circulació, la baixa densitat, la limitació d’aforament i les condicions de seguretat i 
d’higiene exposades més amunt.  
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Són basades en carrers reals en què hi ha hagut implantació de parades en les 
tradicionals diades de Sant Jordi, per tal que serveixen d’exemple de modulació a 
qualsevol carrer de qualsevol població: NO responen, en cap cas, a una proposta 
d’implantació per al 23 de juliol. 

____ 

Hem partit de dos mòduls: 8x3m i 3x3m*, de tal manera que: 

• Signatures: 16x3 m 
• Venda Llibres: 8x3 m 
• Venda de roses: 3x3 

La distància entre elles sempre serà d’un mínim de 4 metres. 

Exemple de Modulació de seguretat i control en una zona real d’alta densitat 

Hem planificat com a exemple paradigmàtic una zona d’alta densitat en un recinte 
tancat. Cada ubicació tindrà característiques pròpies, però se seguirien les mateixes 
condicions i paràmetres de distanciament, organització de cues i de control d’accès-
sortida i d’aforament. Allò important és el mètode de control i càlcul d’aforament, per 
tal que sigui un seimple model de metodologia exportable a qualsevol via i a 
qualsevol població de Catalunya, amb les modificacions de mòduls, metratge i 
magnituds de gent en circulació que calgui per adaptar-se a cada circumstància. 

*En d’altres zones es treballa amb mòduls de múltiples de 2m. 

3a versió, 2 de juliol de 2020  de 26 31



3a versió, 2 de juliol de 2020  de 27 31



 

3a versió, 2 de juliol de 2020  de 28 31



Escenari 2 

Anàlisi 

En el moment de redactar aquest informe (10 de juny) prevèiem que si l’evolució de 
contagis i letalitat continuava com fins aleshores, i les fases esglaonades de 
desconfinament es mantenien, estaríem en un escenari d’ocupació d’aforaments 
(tancats, però també en podríem considerar aquí els espais oberts) del 50%. Això 
seria un factor de complexitat en vies estretes o on tradicionalment hi hagués 
congestió de mobilitat, activitat ordinària, trànsit i fira -en el cas de Barcelona, clar en 
alguns trams de l’Eixample i en menor mesura de Ciutat Vella, amb concentracions 
elevades tot i l’eliminació de les parades no professionals. Així, o bé es tracten 
aquests trams aïlladament o bé es pren una decisió global sobre aquestes zones. 

Proposta 

• Diada descentralitzada, entre 15 i 25 zones per tota la ciutat, sense que cap tingui 
un atractiu afegit d’atracció sobre la resta. 

• Agrupació de poques parades, en carrers propers als habituals o als establiments, 
amb parades de roses (a tractar amb el Gremi de Floristes) i d’editorials i d’altres 
agents de sector. 

Pros 

• Permet una organització propera a l’habitual, tant pel que fa a la logísitica sectorial 
com al desplegament d’efectius municipals. 

• Treballar amb zones conegudes, encara que alterades, ens aporta el coneixement 
de la resposta de la ciutadania, de la mobilitat, el trànsit, les afectacions a la ciutat, 
la seguretat, etc. 

• No és un escenari tan lesiu com el de mínims. 

Contres 

• Caldrà modular espais i parades (vegeu la gràfica següent com a exemple de 
treball), fins i tot cas a cas: multiplicació de la negociació i de l’aplicació. 

• Implica desplaçar el 60% de les parades habituals de la diada. 

• El fet d’ubicar-se en zones tradicionals de concentració, per bé que els espais siguin 
nous i molt separats, podria no evitar l’efecte crida de la ciutadania a acudir als dos 
pols cèntrics de la ciutat.  
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Escenari 3 

Anàlisi 

En cas de rebrot de la Covid-19 o d’una situació de màxima restricció sanitària pel fet 
de ser una festa amb perill de massificació, encara que no hi hagués cap repunt, cal 
contemplar un escenari de mínims, ja que la voluntat de recuperar la festa hi és, tant 
per motius socials, com cívics, anímics i econòmics. Això no obsta per adoptar a 
nivell local decisions de suspensions parcials o totals de la festa, com ja s’ha esmentat 
I d’acord amb la situació sanitària de cada població, o que, en situació d’agudització 
de la crisi sanitària, arribés el cas de la suspensió des del PROCICAT end eterminades 
zones o al conjunt del país. 

Proposta 

• Una sola parada al carrer davant de cada establiment llibreter (acompayada d’una 
parada de roses, qüestió a tractar amb el Gremi de Floristes). 

• Pel que fa a editorials i d’altres agents de sector, que no tenen una seu oberta al 
públic, repartiment en espais dispersos i/o properes a llibreries/roses. 

Pros 

• No es perd la festa, ni que sigui radicalment diferent al seu esperit i, per tant, és un 
petit guany en la recuperació del pols vital i de la quotidianeïtat. 

• La ciutadania sabria on és la parada, pel fet d’ubicar-la en proximitat. 

Contres 

• La dispersió atomitza absolutament la festa i la desdibuixa. 

• Augmenten algunes complexitats rellevants: comunicació, logística, autors… 

• En la dispersió, es multiplen les tasques de control (aforaments, fluxes, etc.). 

• L’impacte econòmic es pot suposar menor i fins es podria considerar si la fa 
inviable (podrien entrar, si es considerés, d’altres factors, com l’eliminació del 
tradicional descompte i/o l’allargament de la festa durant diversos dies). 
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5.2. El virus en el paper 

Sobre la permanència del SARS-CoV-2 en paper i cartró i la prohibició de 
tocar els llibres que es mantenia fins a al Fase 2 de desescalada 
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