
 
 

 

Pla de contingència de la 38ª Festa de la Cirera del 
Papiol – 7 de juny de 2020 
 

 
Enguany la Festa de la Cirera del Papiol tindrà un altre format: un mercat de pagès i productes 

gastronòmics de proximitat. El mercat tindrà lloc el diumenge 7 de juny al c. del Carme de 9 a 14 

h. L’objectiu d’aquest any és agrair la feina de la pagesia i fomentar el producte de proximitat.  

El mercat es farà tenint en compte protocols de seguretat sanitària on s’expliquen seguidament. 

 

UBICACIÓ DE LA FESTA DE LA CIRERA 

Ubicació: c. del Carme 

M2 del recinte: 410 m² (c. Carme) + 120 m² (vorera) =530 m² 

Aforament permès: 1/3 de l’aforament habitual. Per 400 m2 per fires són 200 persones i un terç 

són 66 persones. És a dir l’aforament pel dia 7 de juny serà d’un màxim de 66 persones dins del 

recinte. 

L’aforament del recinte serà controlat per la Policia Local del Papiol. 

 

PARADES: 

Segons l’article 10 de l’ordre SND/399/2020 només pot haver un 25% de l’aforament habitual i 

només parades d’alimentació. 

- Són parades d’alimentació.  

- Hi ha 9 parades que és menys del 25% de les parades habituals.  

MESURES DE SEGURETAT: 

- Hi ha diferenciada una entrada i sortida del recinte. 

- A l’entrada del recinte hi haurà gel hidroalcohòlic i mascaretes quirúrgiques. Es farà 

segons l’article 13 de l’ordre SND/399/2020. Els treballadors de l’Ajuntament del Papiol 

garantirà que totes les persones portin mascareta i es rentin les mans abans d’entrar i 

al sortir. 

- Hi haurà a la sortida uns cubells d’escombraries per si els clients volen llençar la 

mascareta. 

- Es marcarà al terra la distància de seguretat entre les persones que esperen en les 

parades. Es farà segons l’article 12 de l’ordre SND/399/2020. 

- No hi ha lavabos pels visitants. 

- El carrer es desinfectarà abans i després de la fira que es farà segons l’article 11 de 

l’ordre SND/399/2020. 



 
 

 

- Es delimitarà el recinte amb tanques i es posaran tanques davant de les parades per 

garantir la distància entre el client i el firaire. 

- Tot el material es desinfectarà abans amb llegiu (taules i cadires). 

Segons l’article 10 de l’ordre SND/399/2020 hem comunicat al departament de Sanitat de la 

Generalitat de Catalunya la realització d’aquest mercat. 

En tot el recinte hi hauran cartells on indica el següent: 

- Ús obligatori de mascareta. 

- Mantenir la distància de seguretat. 

- Rentar-se les mans a l’entrada i sortida del recinte. 

- Cartell indicant l’entrada i sortida del recinte. 

- Cartell amb l’aforament permès. 

 

MUNTATGE I DESMUNTATGE 

Tots els treballadors portaran  durant tot el muntatge i desmuntatge mascareta .  També durant 

la realització del mercat  els treballadors aniran rentant-se les mans i portaran mascareta.



 
 

 

 

 


