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Normes i recomanacions
a) L’activitat tècnica muixeranguera es durà a terme preferentment en espais oberts.
En espais tancats, l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada
2,25m2 de superfície útil. En el Cau Muixeranguer l’aforament màxim serà de 131
persones.
b) Abans de començar la temporada d'activitat tècnica muixeranguera caldrà que les
persones interessades a participar-hi presenten una declaració responsable
individual segons model adjunt.
c) Cada muixeranga caldrà que designe una persona o persones responsables de
seguretat i higiene, encarregades del control del registre d'assistència de totes les
activitats i contacte amb les autoritats sanitàries. En cas que no es designe,
aquesta funció serà assumida pel mestre o mestra de cada colla.
d) Les colles hauran de disposar d'un llistat d'assistents i mitjà de contacte disponible
(mòbil, correu electrònic) complint amb les normes de protecció de dades de
caràcter personal. Aquests llistats es posaran a la disposició de les autoritats
sanitàries si així ho requeriren. S'haurà d’organitzar el desenvolupament dels
assajos i i les activitats, així com l’entrada i eixida a les activitats per a evitar
aglomeracions de persones, tret de quan siga necessari per requerir-ho l’assaig o
execució de les figures. Per al cas de comptar amb dues portes, s'establirà un
circuit d'entrada i eixida. En cas contrari, l'entitat responsable organitzarà torns
escalonats.
e) L’activitat tècnica muixeranguera (assajos i execucions) es procurarà fer-la amb les
figures que requerisquen un menor nombre de participants. Es podrà assajar el
ball, com ara el Ball de la Muixeranga, la Reverència, el Ball de Gegantets, el Ball
del Pobret Negret, o qualsevol altre de característiques semblants.
f) Es recomana no fer proves amb pinya tancada.
g) Serà obligatori l'ús de mascaretes en tot moment, incloent els assajos i l’execució
de les figures, per part de les persones de sis anys en avant, preferentment
mascareta quirúrgica o FFP2. Es recorda la prohibició de l'ús de màscara facial
amb vàlvula exhalatòria. Es recomana evitar les mascaretes de tela.
h) Aplicació de gel hidroalcohòlic en mans i peus de totes aquelles persones que
hagen de fer la prova de tronc.
i) Entre prova i prova, caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre
persones i l’ús obligatori de mascareta.
j) En el cas de la xicalla caldrà treballar molt la part tècnica. Per a això caldrà
redefinir-ne els perfils i adaptar-nos a les seues condicions del moment.
k) Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d’abstenir-se
d'acudir i participar en aquestes activitats.
l) El lloc de l'activitat tècnica muixeranguera estarà proveït de productes
hidroalcohòlics o altres productes d’higiene de mans, l'aplicació de la qual serà

m)
n)
o)
p)
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obligatòria per a totes les persones participants abans de l'inici i al final de l’activitat
i estarà disponible en tot moment.
S'assegurarà la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l'esdeveniment.
La muixeranga organitzadora vetlarà pel compliment de totes aquestes mesures, i
haurà de procedir a la suspensió de l'activitat si durant el seu desenvolupament es
comprova la impossibilitat del seu compliment.
Totes aquestes activitats hauran de respectar sempre les mesures higièniques i
sanitàries dictaminades per les autoritats sanitàries i recollides als documents
oficials.
La resta de les activitats que no impliquen assajos o actuacions s’ajustaran a allò
que disposa la normativa sanitària vigent especifica que siga aplicable a l’activitat.
A l’hora de canviar-se de roba, cada unitat familiar ocuparà un màxim de dos
cadires que estaran separades 1,5 m entre si, respectant la distància de seguretat.

