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Una Castanyada diferent, amb celebracions &quot;en família&quot; i extremant la higiene i la
distància
Sant Cugat es prepara per a unes celebracions de la
Castanyada, Halloween i Tots Sants incertes i que hauran
d'adaptar-se a totes les restriccions imposades per frenar la
pandèmia de la Covid-19. Tot i que caldrà reforçar la higiene,
restringir les trobades i reunions i garantir la distància
interpersonal, un fet que limita algunes de les activitats
tradicionals de l'època, la ciutat sí que comptarà, com cada
any, amb parades on s'hi podran adquirir tant castanyes com
moniatos.

En total hi haurà cinc parades autoritzades pel centre de la ciutat des d'aquest divendres i fins al 8 de
desembre, que estaran ubicades a la plaça de l'U d'Octubre, a la de Lluís Millet, a d'Octavià, la de Quatre
Cantons i la de Doctor Galtés.
Això sí, tant si se celebra la Castanyada com Halloween, especialment la tarda i la nit del 31 d'octubre,
s'hauran de seguir les obligacions i els protocols de seguretat per evitar contagis. Les reunions i trobades de
més de sis persones continuen prohibides, tant en l'àmbit públic com en el privat, tret que siguin convivents.
D'aquesta manera, des de la Generalitat es recomana que les celebracions es quedin "en família", dins del grup
de convivència.
Això també afecta a Tots Sants, quan tradicionalment s'homenatja als difunts, i als cementiris, on caldrà
garantir la mascareta obligatòria, les mesures d'higiene i desinfecció i s'hi faran circuits d'entrada i sortida per
evitar aglomeracions. També s'amplien els horaris i els transports a partir d'aquest dissabte per facilitar un
accés esglaonat de les famílies i es recomana limitar el temps d'estada a uns 20 minuts en grups de com a
màxim sis persones. Ho ha explicat a Cugat Mèdia Laura Escobedo, la responsable de Gestió Integral
Cementiris (GIC) de Nomber, l'empresa que gestiona, entre d'altres, el cementiri de Sant Cugat, on s'hi preveu
la visita, entre les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants, de 9.000 persones. L'horari és de nou del matí a
sis de la tarda, també el mateix dia 1 de novembre, quan s'hi farà una pregària especial a la capella, amb
aforament limitat, el mateix dia 1 de novembre a les 11 del matí. També s'hi han fet millores generals a
l'enjardinament.
ACTIVITATS A SANT CUGATCinema: cicle 'Halloween'. Als Cinemes Sant Cugat. Dijous 29, 17h i
19:30h. 'Bacurau', de Kleber M. Filho i J. Dornelles. Preu: 4,50 euros.Dissabte 31, 20h. 'Cordes', de José Luis
Montesinos, amb presència del director i cinefòrum després del film. Dissabte 31, 22h. 'Blood Machines', de
Seth Ickerman, pel·lícula guanyadora del 'Sant Cugat Fantàstic 2020'. Preu: 5 euros per una pel·lícula i 8 euros
per la sessió doble.
Tarda de Castanyada i Halloween a la Floresta. A la UREF, amb reserva prèvia. Dissabte 31, 17h. Taller de
Bollywood en família. Aportació de 10 euros per família (dues persones) i reserves prèvies al telèfon 661 60
27 38. Dissabte 31, 18:30. Cinema familiar 'La familia Addams'. Taquilla inversa i reserves prèvies al telèfon
93 024 56 84 les tardes de dimarts a dijous. Berenar per als més petits per 1,50 euros.Titelles: La Castanyera.
Titelles de drap, a càrrec de la companyia Tian Cusidó (Can Ninot), a la Casa de Cultura. Preu: 7,50
euros.Dissabte
31, 18h.Diumenge 1, 12h.Visita guiada: 'Tots Sants i Dia de Difunts'Diumenge 1, 12h. Visita
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guiada al Monestir per la celebració dels dies de Tots Sants i de Difunts, i dels costums monàstics a l'entorn de
la mort. Activitat gratuïta amb aforament limitat (cal inscripció prèvia al 93 675 99 51 o
museu@santcugat.cat).
OBLIGACIONS I RECOMANACIONS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA I
HALLOWEEN No es poden fer festes ni revetlles amb ball, ni botellades a la via pública. No es pot fer
l'activitat de 'trick or treat' en la qual els infants van disfressats casa per casa per demanar llaminadures. No es
poden fer els passatges del terror esporàdics (si no és només amb els grups de màxim sis persones). Es
recomana la celebració de la festa en família, en grups reduïts (màxim sis persones), i evitar les trobades amb
persones amb les quals no s'ha tingut contacte habitual en els últims dies. Per a l'elaboració dels panellets, cal
fer-los respectant els grups de convivència estable, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, i dur mascareta.
No s'han de compartir estris ni productes entre grups si no són convivents i, un cop acabats els panellets, cal
cobrir-los o embolicar-vos per evitar qualsevol contaminació externa. Una màscara d'una disfressa no
substitueix una mascareta de protecció.
RECOMANACIONS I MESURES DE SEGURETAT PER ALS CEMENTIRIS Aplicar un control de
l'aforament respectant sempre el màxim d'una persona per cada 2,5 metres quadrats. És adequat informar i
senyalitzar aquest aforament. Establir entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible, utilitzant
marques al terra, senyalització, tanques o cinta d'abalisament, i disposar d'agents de control d'aquestes
mesures. Obligació de portar mascareta en tot moment. No es pot menjar ni beure dins els cementiris.
Adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d'ús de les instal·lacions i al
nombre d'usuaris, amb especial atenció a les zones i espais d'ús comú. Les persones podran acostar-se a
dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d'higiene i respectant sempre la distància interpersonal
entre no convinents. Els cementiris hauran de disposar de papereres, si és possible amb pedal i tapa, per
dipositar-hi residus; així com dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs accessibles i visibles. En els
cementiris grans, caldrà establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora o bé establir sectors de com a
màxim 2.000 persones. Es recomana als usuaris limitar el temps d'estada al cementiri i limitar l'ús de bancs i
seients. Es recomana també ampliar els horaris d'obertura dels cementiris per distribuir l'afluència de visitants.
Laura Escobedo: Demanem que les visites siguin esglaonades, que no tothom es concentri en el dia 1.
Hem reforçat el servei d'autobús tant el dia 24 com el 31 d'octubre perquè la gent hi pugui anar abans.
Tindrem cartells per tot el cementiri per recordar l'ús de la mascareta, recomanem estades no superiors
als 20 minuts.
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