
 

 

 

 
RECOMANACIONS ENVERS LES FESTES MAJORS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 

  
L’equip de Govern d’aquest Ajuntament, amb data 23 de juliol, ha estat reflexionant entorn les 

darreres circumstàncies d’aquesta situació tan sensible i no menys canviant que estem vivint:  

 

1.      de pandèmia, 

2.      de risc de contagi, 

3.      d’una situació dinàmica i de regressió en quant a nombre de contagis, 

4.      d’una regulació complexa en constant canvi, 

5.      d’un període estival amb torns de vacances, amb el personal adaptat a condicions de 

teletreball o semi-presencialitat, entre d’altres... 

6.      d’uns marges de temps totalment precaris per a la gestió dels suports municipals que 

necessiten les festes majors, ja que s’han sobrepassat amb escreix els terminis 

habitualment establerts. 

 

En aquest marc, es considera necessari i molt important establir, almenys, les següents 

recomanacions en quant a l’organització de festes majors i altres actes de dimensions i 

convocatòria de públics similars: 

 

 

 

1. Limitar la festa major a un màxim de tres dies.  

2. Limitar el màxim d’actes amb presència de públic; en qualsevol cas, el programa 

de Festa Major no hauria de superar els tres dies  

3. no repetir espais o garantir la desinfecció en cas que es faci servir el mateix espai 

per a més d’un acte 

4. realització sempre en espais tancats, ventilats; o espais oberts delimitats 

5. amb aforaments limitats i controlats 

6. asseguts; agrupats, en cas de nucli de convivència 

7. amb inscripció prèvia 

8. amb distància interpersonal 1,5 m (2,5m2 / pers) 

9. preveient i garantint l´ús de mascareta, els gels hidro-alcohòlic 

10. subscrivim declaració responsable conforme els organitzadors respectaran tot allò 

que el marc establerts o les accions reguladores que puguin emergir com a mesures 

de prevenció. 

 

 

 

 

Donat que es tracta d’una situació amb risc per a la salut, des de l’equip de Govern de 

l’Ajuntament de les Franqueses us demanem la màxima cautela, prudència i comprensió doncs  

les circumstàncies són complicades i no menys sensibles.  

 

 


