
  

 

 

CESSIÓ D’ESPAIS  

A partir del 5 d'octubre de 2020 es posa en marxa de nou la cessió d'espais 

de La Nau. S'han hagut d'aplicar una sèrie de mesures i restriccions a la 

cessió d'espais per assegurar les condicions de seguretat i higiene en el 

marc de la pandèmia provocada per la COVID-19. Aquestes mesures seran 

vigents fins que duri la pandèmia, tot i que s'aniran revisant i actualitzant 

en funció de l'evolució de la situació epidemiològica.  

Qui pot reservar els espais? Els i les joves de 13 a 30 anys, de forma 

individual o en grup, i/o entitats juvenils.  

Quins són els espais que poden reservar? Els diferents espais de 

l’equipament juvenil que es poden consultar el web de joventut, en funció 

dels usos, amb aforaments revisats per la situació del COVID-19: 

https://joventut.vilafranca.cat/sales-de-lespai-jove-la-nau-2 

En quins dies i horaris es poden fer reserves? Durant el nou horari 

d’obertura de La Nau, de 17 - 21 h de dilluns a divendres i els dissabtes 

matí de 10 - 14 h, sota disponibilitat (excepte festius). 

La reserva es pot fer en 3 franges horàries: 

Franja 1: de 17h a 18h 

Franja 2: de 18.30h a 19.30h 

Franja 3: de 20h a 21h 

Es pot reservar més d’una franja horària, segons necessitat.  

És molt important el compliment d’horaris per poder mantenir les mesures 

de seguretat i higiene.  

Entre reserva i reserva l’espai s’haurà de desinfectar i es deixarà ventilar 

durant un mínim de mitja hora.  

Quines són les mesures de seguretat i higiene que s'aplicaran? 

Caldrà fer ús de la mascareta en tot moment i en tots els espais.  

Neteja i desinfecció de mans a l’entrar i sortir de l’espai jove. 

La distància entre persones serà de com a mínim de 1,5 metres. 

Els aforaments estaran limitats a la capacitat dels diferents espais complint 

el que dicten les autoritats competents. 

Es ventilaran els espais durant 30 minuts entre activitats/reserves d’espais. 

https://joventut.vilafranca.cat/sales-de-lespai-jove-la-nau-2


Després de cada ús es proporcionarà un “kit” de desinfecció al responsable 

de la reserva per netejar les taules, cadires i tots els materials utilitzats.  

Tots els espais es netegen i desinfecten dos cops al dia pel personal de 

neteja.  

Com fer una reserva d'espai?  

1. Emplenar fitxa de reserva indicant especialment el dia i franja horària 

de la reserva, nombre de persones i usos: 

https://joventut.vilafranca.cat/sites/default/files/sollicitud_de_reserv

a_sales-ok_0.pdf 

2. Un cop emplenada cal enviar-la per mail a lanau@vilafranca.org, com 

a mínim amb 72 hores d'antelació 

3. Tan aviat es pugui des de La Nau s'enviarà la confirmació de la 

reserva per mail. Des de La Nau es valorarà quina és la sala més 

adient en funció del nombre de persones i tipologia d’ús. 

4. Si la reserva es confirma, caldrà aportar per mail o bé en paper el 

mateix dia de la reserva, la següent documentació:  

a. Declaració de responsabilitat. Caldrà que la signin TOTES 

les persones que utilitzaran l'espai el dia de la reserva. Sense 

aquest document degudament emplenat i signat no es podrà 

utilitzar l’espai.  

Hi ha un model per a menors d’edat i un model per a majors 

d’edat que es pot descarregar a: https://joventut.vilafranca.cat/espai-

jove-la-nau 

b. Llistat de totes les persones que utilitzaran l’espai (nom, 

cognoms i telèfon) per poder garantir la traçabilitat en cas que 

fos necessari.  

5. Les entitats juvenils caldrà a més a més que facin el tràmit electrònic 

a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès: 

https://tramits.vilafranca.cat/sta/CarpetaPublic/Login?APP_CODE=ST

A&PAGE_CODE=FRONTAL_OVC&lang=ca 

6. Si finalment no es preveu utilitzar l'espai o bé es vol fer un canvi 

d'horari de la reserva, cal avisar amb un mínim de 24 hores 

d'antelació.  

 

D’aquesta manera es podrà garantir al màxim la seguretat de tots i 

totes.  
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