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REPRESA DEL CANT CORAL A CATALUNYA  

 

Ara que comencem a reprendre l’activitat coral, volem recordar-vos que segons el DOGC 
nº8213-29/8/2020. Capitol 2, on es tracta la prohibició de reunions per a grups de més de 10 
persones, aquesta prohibició no és aplicable a la nostra activitat, que ha de regir-se pel nostre 
pla sectorial de contenció de la COVID19 aprovat pel PROCICAT, “Plans de represa del Sector 
Cultural. La Cultura Popular i les Associacions Culturals” de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura. 
 
Les guies i protocols d’actuació amb recomanacions per a la represa de l’activitat de les 
entitats de cultura popular, elaborats per les federacions i confederacions, cadascuna en el seu 
àmbit, juntament amb les consideracions que van exposar-se en la sessió extraordinària del 
Consell de l’Associacionisme Cultural celebrada el passat 7 de maig i presidida per la 
Consellera de Cultura, queden recollides en aquest document. 
 
L’activitat coral s’ha de reprendre seguint escrupolosament la seva guia d’higiene i prevenció, 
amb les recomanacions per a una pràctica coral saludable davant la COVID19. Les corals han 
d’aconseguir una sala d’assaig adequada, on es pugui desenvolupar l’activitat assegurant el 
distanciament social entre tots els/les cantaires  i entre els/les cantaires i el director o directora, 
a més de la ventilació pertinent. En cas de no disposar d’un local de proporcions adequades 
s’han de fer grups reduits per tal de complir amb el distanciament indicat. Si el local no disposa 
de la ventilació adequada s’ha de descartar la seva utilització. Sempre que es pugui es 
recomana l’activitat a l’aire lliure. 
 
L’us de mascaretes és obligatori pel desenvolupament de l’activitat, a més s’han de seguir les 
recomanacions recollides en la guia d’higiene i prevenció. Adjuntem cartell com a recordatori 
 
En cas d’un positiu de COVID19 en el cor, el servei sanitari de rastreig de la COVID19 ens 
donarà les pautes a seguir en tot moment. 
 
En el següent enllaç dels assajos d’aquest estiu del Cor Jove Nacional de Catalunya, publicat 
pel 3/24 de TV3 es pot veure de forma clara totes les mesures a complir: 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-cor-jove-nacional-de-catalunya-assaja-
amb-la-maxima-seguretat/video/6053920/ 
 
Us desitgem a tots una bona tornada a la nova normalitat i una bona represa de l’activitat! 

 
Mercè Cano i Nogué 
Presidenta 


