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PART 1.

Justificació, motivació i presentació



- Cultura en Espais Segurs

Les restriccions de caràcter sanitari i de relacions interpersonals causades per la pandèmia

de la Covid-19 han provocat canvis significatius en el desenvolupament habitual del teixit

cultural del nostre país. Des de la situació inicial d’inactivitat i la completa digitalització dels

espectacles i esdeveniments culturals amb el confinament, passant per l’adaptació de les

diverses celebracions a les mesures i plans emesos per les autoritats polítiques i sanitàries

corresponents, el sector cultural ha demostrat una capacitat adaptativa que s’ha

caracteritzat per la creativitat i la responsabilitat dels seus diversos agents.

Afortunadament, l’evolució de la pandèmia - guiada per indicadors com el nombre de

contagis, el d’ingressos hospitalaris o la taxa de mortalitat- ha estat substancialment

favorable amb la introducció de confinaments, del cribratge massiu i l’augment de la

vacunació, cada cop més estesa entre els conjunt dels catalans de diverses edats, arribant

a superar el 50% de la població vacunada amb pauta completa durant el juliol de 2021.

D’aquesta manera, l’optimisme moderat que ha anat afavorint aquesta situació, juntament

amb el desenvolupament de millores en el control dels contagis, així com de la capacitat de

contagi amb la implementació dels testos ràpids, han afavorit que el sector cultural,

essencialment el d’arrel comercial enfocat als festivals i concerts de gran format, que

compta amb una dotació important de recursos privats, hagi implementat a Catalunya

diverses experiències de creació d’entorns segurs i lliures de Covid-19 en l’àmbit de la

cultura.

Així, amb la celebració de festivals musicals de mitjà i gran format, com han estat el Vida

Festival, el Canet Rock o el Festival Cruïlla, empesos per l’èxit de la prova pilot que tingué

lloc el passat mes de març al Palau Sant Jordi amb el concert organitzat per les entitats

organitzadores d’aquests mateixos esdeveniments, s’ha començat a caminar cap a la

implementació d’un model de reactivació del sector cultural que permetria començar a

reprendre amb una major fidelitat i normalitat, sempre amb responsabilitat, prudència i

seguretat, alguns dels espectacles de cultura popular del país que, per la seva naturalesa,

podrien reproduir l’estratègia implementada als anomenats festivals.

En certa manera, la Festa de la Fil·loxera -que podran conèixer al següent apartat- ha viscut

proactivament els diversos moments d’aquesta pandèmia. Va ser així com el maig del

passat 2020 es va adaptar el tradicional Dinar del Brot a un acte dut a terme completament

per streaming1 el qual va ser gaudit en directe per pràcticament un miler d’espectadors des

1 Dinar del Brot Virtual, presentació de la Festa de la Fil·loxera 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=4qtMmDG19AE

https://www.youtube.com/watch?v=4qtMmDG19AE


de les seves llars. Més endavant, donades les restriccions sanitàries en què el país es

trobava a finals d’estiu del 2020, el passat 8 de setembre s’havia de celebrar L’Espai

Fil·loxera2, un acte en què la Festa s'homenatjava a si mateixa després de 38 anys de

celebració ininterrompuda. A causa de la situació meteorològica l’acte va tenir lloc el 12 de

setembre, en un emplaçament excepcional i amb 520 assistents i gairebé un centenar de

participants, tots ells amb inscripció prèvia, control de temperatura, gel hidroalcohòlic,

distància de seguretat i mascareta. Va ser un esdeveniment únic, una gala carregada

d’imatges, humor, nostalgia i pirotècnia després d’un dels anys més durs que es recorden,

arran de la pandèmia.

Enguany, amb la nova situació i els avenços fets en la reactivació cultural, el compromís de

l’Associació amb la cultura popular del país vol anar un pas més endavant i seguir l’exemple

i l’empenta dels Festivals per la Cultura Segura. Així doncs, des de l’Associació Festa de la

Fil·loxera i l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, i amb el suport de l’Associació de Bestiari

Festiu i Popular de Catalunya i de Serveis Mèdics Penedès, presentem una versió inicial i

completament esmenable del projecte de creació d’un Espai Segur al qual poder-hi celebrar

la Festa de la Fil·loxera 2021.

La proposta presentada i que es desenvolupa a continuació, té l’objectiu de seguir caminant

amb força cap a la reactivació de la cultura popular malgrat la pandèmia, ja que entenem de

manera vehement que és i ha estat un dels agents fonamentals en la consolidació de la

nostra tradició democràtica, així com del bastiment i dinamització de les comunitats locals

d’arreu del país, també per la seva naturalesa de treball altruista i desinteressat: sense ànim

de lucre. Abans d’acabar aquest primer apartat, no ens en voldríem estar de plantejar

aquesta proposta com una possible prova pilot de cara a la seva reproducció en cas d’èxit

en d’altres realitats assimilables del país, altres esdeveniments, celebracions o espectacles

amb una durada inferior a les 3 hores i amb un emplaçament únic i perimetrable, que

permet el control d’accés i, per tant, dur a terme un cribratge previ dels participants i

assistents, amb l’objectiu de fer tendir a 0 les possibilitats de contagi del Sars-Covid-19

durant la seva celebració.

Per últim, un cop presentades les raons que ens han empès a desenvolupar aquesta

proposta i la motivació del document, l’apartat següent presenta la Festa des de l’òptica de

la seva història i prestigi cultural, tot concloent la primera part d’aquest document, la

d’anàlisi i justificació. Acte seguit, a la segona part, s’hi desenvolupa la proposta inicial de

2 Streaming de l’Espai Fil·loxera 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ckvqGYWjU7U

https://www.youtube.com/watch?v=ckvqGYWjU7U


creació d’un Espai Segur, lliure de Covid-19, on poder-hi celebrar la Festa de la Fil·loxera

aquest 2021.

- Motivació

L’objectiu és el d’esdevenir una prova pilot i tractar de fer un pas més en la reactivació de la

cultura popular, un dels principals agents socials del nostre país. Aquesta iniciativa, que ha

anat essent treballada per l’Associació Festa de la Fil·loxera i l’Ajuntament de Sant Sadurní

d’Anoia, compta amb el suport de l’Associació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i de

Serveis Mèdics Penedès, vol ser l’adaptació a la cultura popular del model que han emprès

els Festivals per la Cultura Segura, amb l’objectiu de crear un espai segur al qual poder-hi

celebrar la Festa de la Fil·loxera, declarada Festa Popular d’Interès Cultural l’any 2017,

eliminant o reduint al mínim la possibilitat de propagar la Covid-19.

- La Festa de la Fil·loxera

La Festa de la Fil·loxera va trobar el seu origen l’any 1981, any de la creació de la primera

bèstia de foc. Ben aviat, la primera Fil·loxera es va veure acompanyada d’altres elements:

els Pagesos, els Ceps, els Gegantons… Fins a esdevenir la festa més representativa de

Sant Sadurní, una celebració que tots els sadurninencs s’han fet seva, un punt de trobada

entre història, tradició i superació, les claus que han construït el Sant Sadurní d’avui i que

alhora han estat uns fets transcendentals per al desenvolupament econòmic i social del

país.

El naixement de la Festa de la Fil·loxera s’ha de situar en el context de l’impuls que, a partir

del 1979, els ajuntaments democràtics de Catalunya van donar a la recuperació de les

festes i tradicions populars. La redescoberta del carrer com a espai de festa va fer possible

que al llarg dels anys vuitanta molts municipis recuperessim festes de carrer com el

Carnaval i que estrenessin gegants, dracs i colles de diables, entre altres elements de

cultura popular.

Un altre aspecte a tenir present és la tradició de les festes de foc, com els diables o els

dracs arreu del Penedès, una de les comarques catalanes on hi ha més riquesa i varietat

d’aquests elements. A Sant Sadurní aquesta tradició no hi era, però això tampoc va suposar

un problema ja que va permetre que hi naixés i s’hi consolidés una celebració al voltant d’un

esdeveniment històric: la superació de la plaga de la fil·loxera a cavall dels segles XIX i XX.



Fruit de la participació popular d’arrel associativa, la Fil·loxera i la Festa que en narra els

fets han tingut lloc cada 8 de setembre a la Plaça de l’Església, durant les Fires i Festes.

Més enllà dels cercaviles, els creadors de la Fil·loxera el 1981 de seguida tingueren clar que

calia situar la bèstia al sí d’un espectacle representatiu d’un episodi de la història de la vila,

amb una data concreta i que s’emmirallés en el referent català d’aquest àmbit: la Patum de

Berga, que va ser el punt d’arrencada a partir del qual la Festa de la Fil·loxera va crear una

identitat pròpia molt definida, gràcies a que mai es va deixar de tenir com a referent la

història local i que es va tenir molta cura que cada element nou s’hi integrés de manera

coherent.

Des de la seva creació, l’acceptació de la Festa i la implicació voluntària de centenars de

sadurninencs i més d’un miler de socis de l’Associació són i han estat essencials pel

desenvolupament d’una celebració que genera al llarg de l’any activitat i dinamisme social,

cultural i econòmic al seu entorn. Així doncs, al ritme que ha esdevingut un referent i un

element d’identitat dels i pels sadurninencs, la Festa de la Fil·loxera s’ha mantingut

dinàmica i oberta des del principi, preparada per adaptar les seves veles als diversos vents,

remant quan ha convingut i preparada per a nous reptes i idees que l’enriqueixin i la facin

créixer edició rere edició.

Actualment, els actes fil·loxeraires compten amb un correfoc la nit del dia 7 de setembre,

encapçalat per 30 fil·loxeretes i amb l’aparició de la Fil·loxera i els Ceps, que simbolitzen

l’expansió de la plaga i la infecció dels ceps al ritme de timbals i caixes. L’endemà, el dia 8,

després d’una baixada coordinada dels diversos elements, la Plaça de l’Església esdevé la

seu d’una narració en què hi apareixen els elements del dia anterior, juntament amb un ball

de capgrossos (els pagesos treballadors de les terres i responsables de la replantació) i un

altre de gegantons (els propietaris i prohoms del moment, que portaren el remei a la plaga).

Alguns anys més tard, el 1992 la celebració va fer un pas molt important per al seu relleu

amb el naixement de la Festa de la Fil·loxera Infantil. Com la seva edició adulta, aquesta

Festa, que es celebra el migdia del dia 8 de setembre, ha tendit a assimilar-se a la seva

homòloga per a adults. Els nens i nenes, després d’alguns assajos, assumeixen els diversos

rols de la Festa i, després d’un correfoc i cercavila, celebren la seva pròpia Festa, també a

la Plaça de l’Església. Així, la canalla del municipi pot escollir si dur la Fil·loxera, una

Fil·loxereta, un Cep, ballar els Pagesos o, els més menuts, ballar amb un element ben seu:

les Larves -de la fil·loxera, clar.

És així com al llarg de 40 anys la Festa de la Fil·loxera ha anat assolint la seva maduresa a

l’hora que ha arrelat profundament entre els sadurninencs, molts dels quals ja no coneixen



la vila sense la Festa, a partir d’una celebració que mitjançant la memòria històrica difon

l’èxit del treball altruista i voluntari dels seus socis i patrocinadors, i transmet valors com la

superació davant les adversitats, el treball en equip o la utilitat de la ciència davant de

fenòmens inesperats i que atempten sobre tots els àmbits de la societat -com recentment

s’ha viscut amb la pandèmia de la Covid-19.

Coincidint amb la celebració d’aquest 40è aniversari, la voluntat de l’Associació Festa de la

Fil·loxera és la de tornar a celebrar la Festa en el seu format tradicional els dies 7 i 8 de

setembre, després que l’edició de l’any passat s’hagués de suspendre i reinventar. Enguany,

a més, serà retransmesa en directe a través de la Xarxa de Televisions Locals.



PART 2.

Un Espai Segur per celebrar  la Festa de la Fil·loxera



- Desenvolupament de la proposta

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la proposta desenvolupada a continuació es planteja

com una versió inicial i completament esmenable i pretén posar sobre la taula els pilars

centrals en els que s’ha de centrar la creació d’un Espai Segur contra la propagació de la

Covid-19 per tal de poder-hi celebrar la Festa de la Fil·loxera 2021.

- Dades tècniques



Fil·loxera 21. Espai segur

Capa sense títol

Perímetre

Espai Segur

Espai de Cribatge  Massiu

RECURSOS HUMANS

CONTROL PERÍMETRE 1

CONTROL PERÍMETRE 2

CONTROL PERÍMETRE 3

CONTROL PERÍMETRE 4

CONTROL PERÍMETRE 5

CONTROL PERÍMETRE 6

ZONA DE CRIBRATGE

CONTROL D'ACCÉS. 3
VIGILANTS

VIGILANT DE SEGURETAT 1

VIGILANT DE SEGURETAT 2

VIGILANT DE SEGURETAT 3

VIGILANT DE SEGURETAT 4

AMBULÀNCIA 1

AMBULÀNCIA 2

Xavier Roig
ESPAI DE CRIBRATGE

Xavier Roig
ESPAI SEGUR

Xavier Roig
PERÍMETRE DE SEGURETAT

Xavier Roig
CONTROL D’ACCÉS



- L’Espai Segur

L’Espai Segur consta de dues ubicacions principals, complementàries i amb control d’accés

i aforament: d’una banda l’Espai de Cribratge i, de l’altra, l’Espai Segur, l’emplaçament on

s’hi preveu la celebració de la Festa de la Fil·loxera. Aquest segon espai, estrictament

perimetrat, comptaria amb un segon Perímetre de Seguretat, llindant amb l’Espai Segur,

que ha de permetre controlar l’accés de persones no residents als carrers adjacents, a

l’hora que garantir l’accés lliure als seus domicilis a aquestes mateixes persones.

A. L’Espai de Cribratge (superfície blava al mapa)

Ubicació

És un dels emplaçaments clau per a la construcció de l’Espai Segur. Aquesta instal·lació,

que es durà a terme amb el suport i els mitjans de Serveis Mèdics Penedès s’hauria de

situar en un lloc obert, que permeti la circulació de l’aire i al mateix temps molt proper a

l’entrada del recinte, per tal de garantir l’accés directe de les persones testades i

degudament acreditades al seu interior, sense grans desplaçaments. En aquest sentit, la

voluntat seria la d’instal·lar aquest equipament a la pista d’hoquei, coberta però sense

parets, del Col·legi Sant Josep (Carrer Germans Sant Gabriel, 2).

D’aquesta manera, mentre que garantiríem recolliment i ombra durant el cribratge, estaríem

mantenint les condicions de ventilació. Aquest espai, degudament disposat al seu interior i

amb el personal sanitari que sigui necessari, compta amb un reixat perimetral, possibilitat de

diversos accessos i a les seves portes s’hi situaria personal de seguretat i de control, per tal

de garantir-hi un accés esglaonat de les persones inscrites prèviament i amb cita. A més,

sols s’hi podrà accedir havent superat el control tèrmic i amb mascaretes quirúrgiques o

FFP2.

Cribratge

1. El cribratge de totes aquelles persones que sigui necessari es desenvoluparà amb

Testos d’Antígens nassals i faríngics homologats per les institucions sanitàries

europees, proveïts i duts a terme pel personal de Serveis Mèdics Penedès a un preu

accessible (15€) com a part del seu mecenatge i compromís amb la Festa de la

Fil·loxera.

2. Un cop cribrats, els assistents s’hauran d’esperar en un espai allunyat fins a conèixer

el resultat de la seva prova i rebran una polsera de color groc, inèdita i numerada



que, juntament amb la inscripció, els permetrà l’accés a l’Espai Segur passant pel

Control d’Accés.

3. En cas que el resultat dels testos sigui negatiu, participants i assistents acreditats

podran accedir al recinte.

4. Contràriament, en cas de resultat positiu a la prova no es rebrà acreditació per

accedir al recinte. De la mateixa manera, aquestes persones s’aïllaran fora de la

zona de cribratge, s’insistirà en què avisin els seus contactes estrets per tal d’evitar

que accedeixin a l’espai i se les informarà dels passos a seguir per a posar-se en

contacte amb les autoritats sanitàries (CAP Sant Sadurní). En cas de considerar-se

necessari, es podria realitzar algun registre per a facilitar el control i rastreig

d’aquests casos.

B. Espai Segur (de color groc al mapa)

L’Espai Segur és el recinte principal, al qual s’hi redueixen a la mínima expressió les

possibilitats de propagar la Covid-19 i, d’aquesta manera, poder dur a terme amb seguretat

la Festa de la Fil·loxera, amb l’aforament restringit i sense necessitat de mantenir la

distància interpersonal. Aquest espai estarà situat a l’interior de dos perímetres de

seguretat, un primer de caràcter dissuasori (taronja al mapa) i un segon de caràcter

restringit (groc al mapa) l’accés al qual requereix la superació d’un test d’antígens, rebre una

acreditació i passar un control d’accés amb entrada única.

Aquest recinte, a banda de respectar els preceptes del DUPROCIM (Document Únic de

Protecció Civil Municipal) incorpora una part dels carrers Església, Mossèn Fontanilles,

Campanar, Torras i Bages i Mossèn Ullastre, mentre que l’activitat principal tindrà lloc a la

plaça Dr. Salvans. En aquest sentit, el perimetratge de l’Espai Segur serà amb algun tipus

de tancament fàcilment mòbil en cas d’emergència i amb la presència de com a mínim un

vigilant de seguretat que en garanteixi la restricció tant d’accés, com de sortida (assenyalat

al mapa amb agents de color blau):

● Control d’accés (2 vigilants): carrer Església, 20.

● Vigilant 1: carrer Església, 19 (a uns 20 metres de la cruïlla entre els carrers Església

i Mossèn Fontanilles).

● Vigilant 2: carrer Campanar, 20.

● Vigilant 3: cruïlla dels carrers Mossèn Ullastre i Marc Mir.

● Vigilant 4: cruïlla del carrers Torras i Bages i Montaner i Oller.



Entenent que els veïns d’aquests espais veuran restringida la seva accessibilitat durant

almenys les 10-12 hores en què tindrà lloc el perimetratge de la zona, des de l’Associació es

proveirà de Testos d’Antígens de forma gratuïta als veïns amb residència a l’interior de

l’Espai Segur per tal de garantir-los l’assistència segura a l’acte si així ho volen.

Control d’accés (estrella policial marcada al mapa amb color blau)

El control d’accés és un dels altres elements estratègics per tal de garantir la seguretat de

l’espai segur. Així, en aquest emplaçament hi haurà d’haver membres de l’organització i

personal de seguretat que permetin un accés esglaonat i acreditat al recinte de les persones

que reuneixin les condicions d’accés. Aquest control d’accés s’obrirà a partir de 3 hores

abans de l’inici de l’acte per tal de garantir un accés pausat a l’interior del recinte i se

situaria al Carrer Església, al número 55 (aproximadament). Requisits:

● Polsera groga inèdita que acredita que s’ha superat la prova d’antígens o que es

compleix la pauta de vacunació.

● Mascareta de cotó que permet evitar la pulverització de partícules de saliva entre els

assistents. Dins del recinte no es permetrà l’ús de mascaretes quirúrgiques o FFP2

degut a que hi haurà material pirotècnic.

● Comprovant d’inscripció numerada i prèvia com a assistent a la Festa de la

Fil·loxera.

● No mostrar símptomes d’embriaguesa ni d’estar sota l’estat de qualsevol substància

estupefaent, així com comportaments poc tolerants amb la resta d’assistents,

organitzadors i participants. S’hi habilitarà un Punt Lila.

● Roba de cotó o texana, mocadors i/o barrets, com és habitual per a protegir-se als

esdeveniments de cultura popular.

● Quedarà prohibit l’accés al recinte amb begudes alcohòliques de cap mena,

recipients o ampolles tancades, així com amb qualsevol objecte que pugui ser

perillós per a tercers (pirotècnia aliena a l’organització, ganivets, pedres o altres).

C. Perímetre de Seguretat (superfície taronja al mapa)

Aquest perímetre és una frontera de reforç amb la voluntat de generar un filtre dissuasori

per a possibles intrusions a l’Espai Segur. D’aquesta manera, amb l’establiment de punts de

control en diversos carrers estratègics a l'entorn de l’Espai Segur es garantirà que als



carrers adjacents tansols hi puguin accedir els veïns, exclusivament i amb una acreditació

vàlida.

Els punts de control (amb una senyal de perill al mapa) són 6 i poden ser vigilats per

personal contractat o voluntari (per exemple REMER):

1. Encreuament dels carrers Sant Pere i Narcís Viader i Escayola.

2. Encreuament dels carrers Església, Hospital i Francesc Moragas.

3. Encreuament dels carrers General Moragas, Diputació i Marc Mir.

4. Encreuament dels carrers Pelegrí Torelló i Pompeu Fabra.

5. Encreuament dels carrers Torras i Bages, Carretera de Martorell i Pompeu Fabra.

6. Encreuament dels carrers Montaner i Oller i Carretera de Martorell.



Apunts finals
La proposta desenvolupada fins aquest punt posa damunt la taula l’estratègia de

construcció d’un Espai Segur al qual poder-hi celebrar la Festa de la Fil·loxera amb diverses

limitacions per tal de garantir al màxim la seguretat dels seus assistents. Tanmateix, com bé

s’ha insistit al llarg del document, amb la mateixa energia amb què presentem la iniciativa,

ens mostrem receptius i amatents a propostes de millora, recomanacions o preceptes legals

que puguin dur a bon port l’objectiu proposat als apartats anteriors.

Lluny de qualsevol tipus de temeritat, és la necessitat de reprendre la cultura popular,

sempre de forma segura, la que ens empeny de manera responsable a seguir sumant en el

camí de retorn a la normalitat (per nova que esdevingui), sempre amb la humilitat i

l’altruisme que ha caracteritzat l’associacionisme del nostre país. És per això que esperem

que es tinguin en compte el nostre esforç i la nostra proposta, que pretén erigir-se com un

pas més, una prova pilot, per a la reactivació del sector cultural més important i permanent

d’aquest país, el d’arrel popular.
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