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Així afecten les noves restriccions anti-Covid als centres culturals de Sant Cugat
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ja ha publicat
aquest dimecres les noves restriccions que afecten els
equipaments cívics. En el cas de Sant Cugat, això implica que
s'aturen, entre d'altres, els cursos i tallers per a adults de la
Xarxa de Centres Culturals Polivalents (XCCP) i les cessions
d'espais a entitats, empreses i particulars. D'altra banda, es
mantindran les activitats lectives i aquelles destinadades a
menors d'edat i també la programació cultural.

QUÈ S'ATURA? Cursos i tallers de la XCCP per a majors d'edat Ús dels bucs d'assaig del Casal Torreblanca
Ús lliure del punt TIC de les Planes Activitats a l'espai Eco de les Planes Reserves i cessió d'espais a les
entitats, empreses i particulars si l'activitat no és excepcional A Valldoreix, es tanquen el Casal d'Avis, el
Casal de Cultura i el Nou Espai Cultural
QUÈ ES MANTÉ?
Els serveis educatius per a totes les edats del Servei Local de Català, Escola d'Adults, PFI, UEC, Centres
Oberts, Casalet de les Planes i Espais Joves Les activitats extraescolars Assessories de l'Oh!Ficina Jove del
Casal Torreblanca Cursos i tallers i de la XCCP per a menors d'edat Activitats d'entitats de polítiques socials
que fan intervencions sociosanitàries directes Cessions d'espais per a intervencions sociosanitàries, com la
campanya de vacunació de la grip La programació cultural Les exposicions i programació del cicle 'De prop'
Per tant, amb les noves mesures, entitats allotjades a la Casa de Cultura, com l'Escola de Música Tradicional,
han d'aturar la seva activitat. També veu afectada la seva activitat el Grup Mediterrània, però de manera
parcial. La membre del grup de dansa Anna Mayol ha explicat a Cugat Mèdia que les activitats infantils no
s'aturen, ja que es considera extraescolar. El que sí que s'atura són les sessions presencials del cos de dansa,
però "continuaran de manera on-line", ja que estan preparant-se per a l'actuació de la programació Patrimoni
Viu, que té lloc el 6 de novembre.
Altres entitats de cultura popular, com és el cas dels Geganters de Sant Cugat, no es veuen afectades per les
noves restriccions, però això no és necessàriament una bona notícia. El membre de l'agrupació Ferran
Ballester ha explicat que l'activitat de la colla està "aturada" a causa de la situació sanitària.
A l'altra banda, Can Ninot podrà mantenir la programació d'espectacles, tal com ha confirmat el director de la
companyia, Tian Cusidó, ja que "es tracta d'una proposta cultural". També podran seguint-se visitant les
diferents exposicions que hi ha als equipaments municipals, com 'Veritat i mentida en l'art contemporani', al
Maristany, o 'Construccions identitàries', a la Casa de Cultura.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les restriccions a Sant Cugat, a un cop d'ull
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