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MESURES PER A LA CELEBRACIÓ DE CERCAVILES DE GEGANTS A ARENYS DE MAR 

Reunida en sessió ordinària, el dia 29 de juny de 2021, la Junta de l’Associació Geganters 
d’Arenys de Mar adopta el següent protocol a seguir a les cercaviles que se celebrin a Arenys de 
Mar en motiu de la festa major de Sant Zenon. 

MESURES PER A L’ORDRE I EN LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

1. La cercavila de gegants transcorrerà amb el següent ordre: gegantons, Elm i Carmeta, Roc i 
Maria, Tallaferro i Flor d’Alba.  

2. Els capgrossos hi podran participar però només podran ésser duts per un mateix portador 
durant tota la cercavila. 

3. Tots aquells que vulguin participar en la cercavila s’hauran de registrar pèviament en un 
formulari que l’Associació habilitarà. Aquesta repartirà les tasques segons el quòrum que hi 
hagi. 

4. L’Associació comunicarà el llistat de participants a la cercavila a l’Ajuntament segons estableixi 
el protocol sanitari, en cas de contagi. 

5. Els geganters estaran repartits en grups per a cada parella de gegants. Per als gegantons, un 
aldult acompanyarà als geganters petits.  

6. Els geganters no podran dur un altre gegant, fora d´aquella parella que els hagi estat 
assignada.  

7. Els geganters de cada grup i entre grups hauran de respectar en tot moment la distància de 
seguretat, d’1.5 metres. Això implica no poder ballar amb diferents parelles encara que l’espai 
ho permeti.  

8. Els músics, gralleres i tabals, es repartiran uniformement entre les parelles de gegants, 
respectant en tot moment la distància de seguretat, d’1.5 metres.  

9. No es permetrà l’accés d’acompanyants, ni altres persones que no tinguin tasques definides 
per a la cercavila.  

10. L’Associació podrà acreditar a persones concretes per a les tasques de fotografia i vídeo.  

MESURES PER A LA NETEJA I LA DESINFECCIÓ  

11. Tots els participants acreditats hauran de dur màscara.  
12. Cada grup de geganters durà un pot amb gel hidroalcohòlic. 
13. Cada geganter haurà de rentar-se les mans amb el gel cada cop abans de dur el gegant 

assignat.  
14. Les gralleres hauran de dur màscara mentre no toquin.  
15. No s’encadenaran cançons per procurar un descans i canvi periòdic de portadors.  
16. Entre cançons serà obligatori el canvi de portador. Es deixarà un minut de ventilació de 

l’interior del gegant. Si és necessari, els portadors assignats obriran les faldilles per permetre 
aquesta ventilació.  

17. Queda prohibit compartir begudes. Cadascú s’haurà de dur les pròpies evitant l’intercanvi 
amb altres participants de la cercavila. No hi haurà carros per dur beguda.  



MESURES PER A LA RELACIÓ AMB EL PÚBLIC 

18. El públic assistent serà estàtic i no podrà acompanyar els gegants. Només els podrà veure 
passar.  

19. Els serveis de seguretat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, s’encarregaran de vetllar pel 
compliment de la mesura anterior.  

20. L’Associació farà públic el recorregut amb antelació, perquè els assistents puguin preveure des 
d’on podran seguir la cercavila.  

21. Els participants de la cercavila no podran intercanviar-se amb el públic i hauran de mantenir la 
distància de seguretat, d’1.5 metres.  

22. L’Associació podrà acreditar alguns dels seus membres perquè col·laborin en delimitar el 
perímetre de la cercavila. 

S’acorda donar a conèixer aquest protocol a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, perquè hi doni el vist-
i-plau, i als membres de l’Associació. 

Arenys de Mar, 4 de juliol de 2021.  

Arnau T. Akhtar Bertran, cap de colla.              Bernat Salbanyà Rovira, secretari. 
El Vist-i-plau. 


