
1 
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COSES QUE IMPORTEN - 8 DE SETEMBRE DE 2020 – 

JARDINS DEL HOTEL JUAN CARLOS I DE BARCELONA 

 

 

QUÈ ES? Es una trobada per reactivar la Economia Social i Sostenible  

(Business With Social & Sustainable Value) mantenint els millors valors que 

hem vist durant la pandèmia 

QUAN? El dimarts 8 de setembre de 2020 

ON? Als 3.800 metres quadrats dels jardins del Hotel Juan Carlos I 

QUINA DIMENSIÓ? 216 persones més 30 persones de staff 

 

A DESTACAR  

 

1- Està programat per fer-ho tot exterior al jardí, parlem de 3.800 m2.  

2- Tothom rebran de regal una mascareta KN95, una gorra amb pantalla 

facial, un gel hidroalcohòlic individual i una cadireta tipus pescador. 

3- La distancia de social està marcada per 300 hulahop clavats al terra i 

sempre caldrà estar a dins.  

4- La 1ª activitat per tots els participants en l’esdeveniment es la explicació 

en el Protocol de Prevenció del acte. 

5- La mobilitat i direcció està marcada a terra per uns cartrons amb uns 

peus pintats.  

6- Per beure o menjar, es obligatori portar la gorra amb pantalla facial.  

7- Prohibit fumar en tot l’espai, cal anar fora del jardí, al carrer. 

8- Portem 12 papereres de pedal i tapa amb bossa, tot el jardí. 

9- No hi ha cap mobiliari d’ús comú, cadascú té la seva cadireta de 

pescador. 

10- Desinfecció de mans pautada i recordada auditivament i visualment 

11- Vuit cartells amb les normes de prevenció distribuïts pels espais 
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FORMACIO PREVIA D’AQUEST PROTOCOL DE PREVENCIO AL STAFF  IN SITU A CARREG DE 

MARIA JOSE PUJOL ROJO 

Grup 1- control d’accés (10): Cristina, Sofia, Carme, Diego, Mireia, Yulia, Marcos, Carlos, Pol, 

Lidia. In situ al mati del dia 7 de setembre a les 10,30h. 

Grup 2- Muntatge(5):  Oscar, Sergio, Marcel, Borís, Martin In situ al mati del dia 7 de setembre 

a la una. 

Grup 3- Col·locar i reposar caixes individuals esmorzar i dinar (3) Laura, Noemi i Sara In situ al 

mati del dia 7 de setembre a la una. 

Grup 4- Neteja (2) Empresa externa -no cal sols netegen lavabos 

Grup 5- Tècnics (5) Externs – no cal cadascú està al seu lloc 

Grup 6- Presentador-(1) Agus Riera in situ el 2 de setembre a les 10h  

 

ENTRADA DEL STAFF   

Grup 1-  control d’accés – Al carrer, 10 Persones pel control de la entrada abans del jardí, a les 

10h marxaran 8 persones. Quedaran 2  persones amb 1 taula al carrer per controlar el accés.  

Grup 2 – Muntatge – Al jardí seran 5 persones  

Grup 3 – Col·locar i reposar caixes individuals esmorzar i del dinar – A la sala-jardi 3 persones 

Grup 4 – Neteja – Als lavabos  2 persones  

Grup 5 – Tècnics – Al jardí 5 persones: de so, 3 persona; de Realitat Virtual, 2 persones; 

d’autoavaluació 1 persona.  

Grup 6 – Presentador i organització del acte al jardí 3 persones  

-Arribada entre les 6,30h i les 8h del matí entrada, determinació de la temperatura i 

anotació.  

-Canvi a una mascareta nova FFP2 

-Si cal llençar la anterior, fer-ho en una paperera de pedal amb tapa i bossa. 

-Desinfectar mans amb solució hidroalcohòlica i caminar per la catifa desinfectant 

-Cadascú va al seu espai Muntatge de taules i llistats, a cada taula 2   

Grup 7 –  Panelistes: Estan a la seva hora i marxen: speakers 2 persones, actuació S.O.N.Risas 2 

persones, taula rodona 5 persones. 

Grup 8 – Conductors de Furgoneta - per anar retirant i llençant residus desprès d’esmorzar i 

dinar al jardí 1 persona i persones de muntatge i 1 persona de  
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ENTRADA DELS PARTICIPANTS  8,30h – 9,30h 

-216 participants Dues arribades  esgraonades per accedir a les dues entrades del Jardí 

enfront del Hotel Juan Carlos I  

• 8,30h Hora d’entrada establerta pels 97 “venedors socials” 

• 8,45h Hora d’entrada establerta pels 104 compradors. 

-10 taules d’accés per acreditació en una zona de d’aparcament, abans del jardí.   

-Fila màxima, si tothom del mateix grup, arribés a idèntica hora, 10,4 persones per fila. 

-El temps màxim d’acreditació per persona es d’un minut i mig (1,30 min.) 

-Temps màxim d’acreditació per cada grup de participants 20/ 25 minuts. 

-Les 10 files d’entrada es formaran de forma similar: A les 8,30h els 97venedors/10 

taules. A les 8,45h els 104 compradors/10 taules. 

-Estan senyalitzades al pàrquing exterior davant  les dues entrades al jardí  

-A cadascuna de les 10 taules separades 1,5 mts hi ha 2 persones per control d’entrada 

(Temps Max. per persona 1,30 minuts).   

X) Identificació en el llistat 

Y) Determinació de la temperatura 

X) Anotació en el llistat (temperatura superior a 37,3 graus C. NO pot entrar). 

Y) Es subministrarà un xorro de solució hidroalcohòlica 

X) Entrega de la targeta d’ identificació (el llandard es dins de la bossa de la 

cadira) 

-A cada entrada hi ha un roll-up amb les normes de prevenció  

 

-Entrar caminant per la catifa desinfectant seguint les indicacions “Saló Jardí” 

 

 

ENTREGA DEL MATERIAL PELS PARTICIPANTS 8,30h – 9,30h 

-Seguint el camí, s’arriba a una plaça semicircular on  cadascú, sota la supervisió d’una 

persona del staff, s’agafa una cadira-bossa,  que contindrà l’arxivador de “coses que 

importen”, una  gorra amb pantalla facial i un gel hidroalcohòlic.  

-Posar la enganxina amb el nom per a que la cadira sigui identificable i personal.  
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ESPAI CONTINUAT TOT EL DIA AMB AFORAMENT LIMITAT AL JARDI POSTERIOR DEL SALÓ-

JARDÍ ZONA 1-E MÀXIM 20 PERSONES A LA ZONA, MÉS 4  TÈCNICS 

*Virtual Seeds of Respect educació en el respecte i la Salut Mental  

*D’Autoavaluació en sostenibilitat Barcelona Sustainable Tourism 

-Autoregular-se el accés a aquesta zona del jardí i no entrar si hi ha 20 persones, per facilitar 

que els tècnics puguin estar pendents de les seves activitats. 

-A cadascuna de les dues activitats poden haver-hi 3 persones interactuant, es a dir 6 

persones.-Les altres 4 persones, s’han d’esperar mantenint la distancia social de 1,5 metres  

 

 

1ª ACTIVITAT – RECOLLIR EL SERVEI D’ESMORZAR 8,30h – 9,30h  

 

-Al jardí, davant la porta del saló-jardí, de 8,30h a 9,30h en taules llargues i a canvi d’un 

tiquet, que es tira en un cistell, s’entregarà una bossa amb l’esmorzar, inclòs el cafè. 

- El terra sempre estarà marcat amb la distancia social adient. 

- Estarem sense mascareta tan sols mentre bevem el vermut 

 - El esmorzar es al jardí, sempre que no es porti mascareta, en posarem la gorra amb 

visera facial i menjarem i beurem per sota encara que sempre sigui al exterior. 

-Imprescindible mantenir la distancia social, tant si s’està dret, com assegut i per això 

cal col·locar-se dins un hulahop.  

 

2ª ACTIVITAT A les 9,15h  - RECOLLIDA DE LES CAIXES I BROSSA DEL ESMORZAR staff 

 

-Dos persones de staff del grup de  reposició de caixes, més 6 persones del grup de 

muntatge, passaran pels passadissos a recollir  les caixes i la brossa i les aniran entren 

al saló-jardí. 

-Les persones del staff que desmuntin les caixes amb les deixalles, portaran guants de 

nitril, bata d’un sol ús i pantalla facial.  
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3ª ACTIVITAT A les 9,15h – Welcome i explicació del acte - Maria José Pujol i Agus Riera 

-El acte comença demanant que al acabar d’esmorzar tothom es posi un xorro de gel 

hidroalcohòlic.  

-L’Agus Riera també portarà mascareta per anar conduint l’acte. 

-Al exterior, seure en la cadireta personal que caldrà portar-la sempre amunt i avall 

-Cal mantenir-se dins d’un hulahop per preservar la distància social. 

-Cal portar sempre la mascareta ben posada, excepte per menjar i beure que 

s’utilitzarà la gorra amb pantalla facial. 

-No posar-se en una cua si hi ha més de 10 persones. 

- Explicació d’aquest Protocol de Prevenció que hem de seguir tots i com funcionarà 

cadascuna de les parts del acte, estàticament i en els desplaçaments.  

-Sabrem que en els espais del jardí, ni zona 1, ni zona 2 es podrà fumar, sortir al carrer 

 

4ª ACTIVITAT A les 10h – xerrada - amb l’Eva Ballarin  

 
-Al exterior zona 1, seure en la cadireta personal , mantenint-se dins d’un hulahop per 

preservar la distància social.  

-Si cal aixecar-se, fer-ho caminant pels circuits establerts i tornar sempre dins un 

hulahop tant quan s’està  dret com assegut, 

-Utilitzar sempre les papereres amb tapa i bossa, utilitzant el pedal. 

-Les persones que vulguin estar dretes poden situar-se a les fileres darrera del 

escenari, dins un hulahop 

 

5ª ACTIVITAT A les 10,30h – instruccions - L'Agus Riera  

-L’Agus Riera començarà demanant que ens posem tots un gel hidroalcohòlic. 

-Recordarà on estan els  50 punts on mantenir les reunions “Face to Face” per fer 

negocis amb valor social i sostenible.  

-Els punts de reunió estan numerats començant per la zona 2 de la entrada i aniran en 

el sentit de les agulles del rellotge 

-Explicarà que cal seguir les direccions dels peus per desplaçar-se i on es pot esperar, si 

no hi ha cap reunió. 

-Els punts de reunió estaran dispersos entre la zona 1 i la zona 2 de la vista aèria i 

estaran marcats amb una caixa de colors amb una canya llarga de bambú que indicarà 

el número.  

- Hi haurà dos hulahop a 1,5 metres de distancia.  

-El Agus, dona la sortida per fileres per anar a les reunions. 
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6ª ACTIVITAT A les 11h - ACTIVITAT DE ”FACE TO FACE”  

-Cada participant s’adreça al seu punt de trobada, es col·loca dins un hulahop manté una 

reunió preagendada per wix i cambia  cada 15 minuts per anar a fer la següent reunió pels 

passadissos degudament senyalitzats i de 4,5 mts d’amplada. 

-Per controlar els 15 minuts sonarà un Gong que indica el final de la reunió, els 2 participants 

s’han d’aixecar agafar la seva cadira i anar cadascú s’adreça al següent punt de trobada que els 

indiqui la seva agenda, seguint sempre el recorregut segons les indicacions del terra. 

-En el cas que no tingui la agenda plena de reunions pot fer alguna activitat paral·lela 

d’autoavaluació en sostenibilitat o Realitat virtual per la educació en el respecte, sempre i 

quan el aforo de la zona no estigui ple.  

 

L’Agus començarà demanant que ens posem tots un xorret de gel hidroalcohòlic ÚS DEL 

LAVABO – tot el dia -  

-Els lavabos es netejaran cada hora, un total de 8 vegades mentre dura 

l’esdeveniment, es a dir contínuament perquè quan acabin amb uns, continuaran amb 

els altres. 

 -Entrar màxim dues persones alhora. 

 -El terra estarà senyalitzat amb franges per mantenir la distancia de seguretat. 

 

7ª ACTIVITAT A les 13h – instruccions -  

- L’Agus començarà demanant que ens posem tots un xorret de gel hidroalcohòlic 

-L'Agus Riera , avisa de que tenim el vermut amb el concert de S.O.N.Risas i reitera 

les instruccions com fer-ho mantenint la seguretat. 

-Recorda que per prendre el vermut cal posar-se la gorra amb pantalla facial i beure 

per sota. 

-Mobilitat cap a la zona del jardí del saló-jardí a poc a poc, mantenint les distancies de 

seguretat en el sentit contrari a les agulles del rellotge, estarà indicat  al terra. 

-Recollida al caminar per davant de la taula del vermut i continuar caminant sense 

parar-se  cap a dins d’un hulahop a la gespa, dret o assegut. 

-Les persones que vulguin estar dretes poden situar-se a les fileres darrera del 

escenari, dins un hulahop. 
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8ª ACTIVITAT A les 13,15h - Concert - S.O.N.Risas amb un vermut.  

-Dins d’un hulahop a la gespa, dret o assegut. 

-Estarem sense mascareta tan sols mentre bevem el vermut i la substituirem per la 

gorra amb pantalla facial. 

-Quan estiguem sense mascareta, ens posem la gorra amb la pantalla facial i bevem 

per sota. 

 

9ª ACTIVITAT A les 13,40h - instruccions - el Agus Riera  

-Explicarà com ho farem per DINAR   

- El Agus explicarà que quan ell ho indiqui i fila per fila, podran passar a recollir la caixa 

amb el dinar.  

-Es fàcil transportar la pròpia cadira i agafar la caixa alhora, cal seguir la instruccions 

del Agus per moure’s, les direccions marcades i respectar la distancia social. 

-Un cop ho tinguin, seguir les direccions marcades al terra i desplaçar-se. Cada persona 

es podrà col·locar amb la seva cadira en un hulahop lliure de la zona 1 o de la zona 2. 

-Desprès d’obrir la caixa amb el dinar, en posarem un xorret de gel hidroalcohòlic. 

-Per menjar guardar la mascareta i posar-se la gorra amb pantalla facial.   

-Per la recollida de les caixes i brossa, les persones que dinin a la zona 1, el staff, les 

recollirà. 

-Per les persones que dinin en la zona 2 (al voltant del llac), que deixin les caixes una 

sobre l’altre, en els bancs on s’han recollit la cadireta al entrar.  

 

10ª ACTIVITAT A les 13,45h - Dinar-  

-Es comença a passar per ordre i mantenint la distancia social a agafar una caixa i sense 

parar es marxa cap a un hulahop de la zona 1 o de la zona 2 del jardí. 

-Cada contingut de la bossa, té una protecció individual.  

-Sempre que no es porti mascareta, en posarem la gorra amb visera facial i menjarem i 

beurem per sota encara que sempre sigui al exterior. 

-Desprès d’obrir la caixa amb el menjar, ens posarem un xorret de gel hidroalcohòlic. 
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11ª ACTIVITAT A LES 14,45h  - Recollida de les caixes i brossa del dinar - 

-8 persones de staff del grup de  reposició de caixes, més 6 persones del grup de 

muntatge, passaran pels passadissos de la zona 1 a recollir  les caixes i la brossa i les 

aniran entrant al saló-jardí per evitar moviments innecessaris. 

-Quan acabin de recollir la zona1, Dos persones de staff del grup de  reposició de 

caixes, més 2 persones del grup de muntatge, aniran a recollir la resta de caixes de la 

zona 2 i les portaran també al saló-jardí  

-Les persones del staff que desmuntin les caixes amb les deixalles, portaran guants de 

nitril, bata d’un sol ús i pantalla facial.  

12ª ACTIVITAT A les 14,45h  - instruccions- el Agus Riera  

-Agus indica que al acabar de dinar i un cop tancada i deixada la caixa, cal posar-se un 

xorret de gel hidroalcohòlic. 

-Pels altaveus avisa a les persones de la zona 2 del llac, que comencin a anar cap a la 

zona 1, en sentit contrari a les agulles del rellotge. 

- Deixar la caixa del dinar, al passar en els bancs de la placeta on s’ha recollit la 

cadireta, sempre mantenint la distancia de seguretat d’un metre i mig. 

  

13ª ACTIVITAT A les 15h xerrada amb la Carla Casals  

 
-Al exterior zona 1, seure en la cadireta personal , mantenint-se dins d’un hulahop per 

preservar la distància social.  

-Si cal aixecar-se, fer-ho caminant pels circuits establerts i mantenint la distancia social, 

tornar sempre dins un hulahop tant quan s’està  dret com assegut. 

-Utilitzar sempre les papereres amb tapa i bossa, utilitzant el pedal. 

-Les persones que vulguin estar dretes poden situar-se a les fileres darrera del 

escenari, dins un hulahop. 

 

14ª ACTIVITAT A les 15,30h Taula Rodona  – Josep Cuní, amb Santiago Hernández, Conxita 

Peña, Manel Casals, Carlos Tejedor.  

 

--Al exterior zona 1, mantenir-se assegut en la cadireta personal, dins d’un hulahop per 

preservar la distància social.  

-Les persones que vulguin estar dretes poden situar-se a les fileres darrera del 

escenari, dins un hulahop. 

-Si cal aixecar-se, fer-ho caminant pels circuits establerts i tornar sempre dins un 

hulahop tant quan s’està  dret com assegut. 

-Utilitzar sempre les papereres amb tapa i bossa, utilitzant el pedal. 
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15ª ACTIVITAT A les 16,15h Instruccions Agus Riera  

 -Agus demana que tothom es posi un xorret de gel hidroalcohòlic. 

-Demana que es deixin lliures els hulahop al darrera del escenari al jardí de la zona 1 

-Un cop buidada la zona demana que es col·loquin dins d’un hulahop cada persona, al 

darrera del escenari els 6 patrocinadors i els 14 que opten al premi amb els seus 

acompanyants.  

-Recorda que es obligatori l’ús de la mascareta, també per recollir el Premi  

 

16ª ACTIVITAT A les 16,30h Entrega de premis  - Stefan Menou, Xavier Marcé, Laura Perez 

Castaño, Eva Menor, Juan José López Burniol i Alberto Duran 

 

-El presentador, Agus Riera, crida que pugin d’un en un els patrocinadors a l’escenari. 

-Els presenta, hi ha un micròfon que es desinfecta per on s’agafa i per on es parla cada 

cop que canvia de persona.   

-Crida dos premiats per a cada patrocinador i explica molt breument els fets que 

l’honoren. 

- La foto es realitza també amb la mascareta posada. 

17ª ACTIVITAT FINAL A les 17h.  

-Acaba l’acte, s’agraeix la participació. 

-Agus Riera dona les gracies pel seguiment del protocol i demana que abans de marxar 

al carrer, tothom es posi un xorret de gel hidroalcohòlic. 

-Agus demana que tothom s’esperi a que els ell avisi per fileres que es poden aixecar i 

sortir mantenint la direcció i distancia social que està marcada a terra.  

-Recorda a tothom que estem en una situació crítica de contagis i que hem de 

col·laborar surtin sense esperar els uns als altres i en cas d’haver de tornar junts 

quedant al mateix lloc de la arribada.  

-10 persones del staff faran circular les persones en grupets molt reduïts màxim de 5 

persones, amb agilitat i sense aturar-se a xerrar i a mantenir les distancies de 

seguretat, es  posa una música,  una música suau. 

 

 

 

 

 


