CALENDARI DE FUNCIONAMENT DE CASTELLAR VELL 2020
I NORMES D’ÚS ADAPTADES AL COVID19

DEL 6 DE JUNY AL 12 D’OCTUBRE DEL 2020:
Les BARBACOES estan tancades entre setmana i només estaran obertes quan hi hagi
vigilant els caps de setmana i festius.
L’accés EN VEHICLE es permetrà només dins l’horari de vigilància, d’11 a 19 hores.
L’accés A PEU és lliure.
És recomanable comunicar la previsió d’ús de l’àrea per part de grups
nombrosos per tal de regular l’aforament, al correu territori@castellarvalles.cat
amb uns dies d’antelació.

D’OCTUBRE A DESEMBRE:
A partir de l’1 d’octubre les barbacoes estaran obertes per a ús lliure tots els dies de la
setmana. Només caldrà demanar autorització, els dies que no hi hagi vigilància, si s’ha
d’accedir amb vehicle per qüestions de mobilitat reduïda o entitats, amb 15 dies
d’antelació, fent una instància tipus al SAC. Les claus es recolliran i retornaran a la Policia
Local.
L’accés a peu és lliure.

CONDICIONS D’ÚS:
- Per utilitzar les barbacoes cal portar la llenya i les graelles. La mida de les
barbacoes és de 50 x 50 cm.
- Les cendres generades a les barbacoes s’han de dipositar als contenidors metàl·lics i
només es podran dipositar al contenidor de residus, tancades en bosses, quan tinguem
seguretat que estiguin ben fredes i apagades.
- S’ha de deixar l’espai utilitzat en les mateixes condicions que s’ha trobat i retirar els
residus que s’hagin generat.
- Per tal de garantir el distanciament social només estaran operatives 3 de les 6
barbacoes. Cal deixar una barbacoa lliure entre dos usuaris.
- Els grups seran del nombre màxim de persones permès en cada fase de l’Estat
d’alarma, i es mantindrà una distància àmplia entre els diferents grups d’usuaris de
l’àrea.
- Seran d’aplicació les normes i mesures sanitàries recomanades en cada fase
de l’Estat d’alarma.
- La vigilant podrà restringir l’accés si l’àrea ja està molt plena i, en el cas que ho
consideri necessari, instar les persones a deixar l’àrea d’esplai.

