Sarrià, 11 de Setembre de 2016
MESURES PACTADES ENTRE LA COMISSIÓ DE FESTES DEL ROSER DE
SARRIÀ, EL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, LA GUÀRDIA URBANA I
ELS MOSSOS D’ESQUADRA PER UNA FESTA MÉS CÍVICA I SEGURA.
Després de la reunió, convocada per la Comissió de Festes del Roser, amb entitats
de Sarrià, agents i actors vinculats a la salut pública i la prevenció i professionals i
polítics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per treballar plegats per una Festa
Major de Sarrià més cívica, aquesta Comissió va reunir-se amb la Gerència del
Districte, professionals tècnics del Districte i els comandaments de la Guàrdia
Urbana i dels Mossos d’Esquadra per abordar i consensuar mesures preventives i de
seguretat per aconseguir una Festa Major de Sarrià més cívica i segura.
A partir del compromís adquirit amb el teixit associatiu i amb el veïnat de Sarrià, la
Comissió de Festes fa públic els acords i les principals mesures que van
consensuar-se:
Barres de la FM
n

Com cada any, no es vendran begudes alcohòliques a persones menors edat.
Es demanarà DNI.

n

S’informarà mitjançant cartells visibles de la prohibició de vendre alcohol a
menors d’edat i del risc de comprar alcohol per a persones menors d’edat.

n

Els preus de les aigües i els refresc seran més econòmics que qualsevol
beguda alcohòlica (cervesa o combinat).

n

Les nits de concerts, les barres ubicades a les places de Sarrià i Consell de la
Vila tancaran a les 03:00 hores. Fins les 03:15 hores es podran retornar els
gots i comprar, en cas de necessitat, refrescs i aigua.

Prevenció del consum d’alcohol per part de menors d’edat
n

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi promou uns actes de Festa Major a la
plaça de Sarrià, el divendres 30 setembre i dissabte 1 d’octubre, de 23:30 a
les 01:30 hores. S’organitzaran un conjunt d’activitats preventives d’oci
nocturn saludable i consum responsable d’alcohol, adreçades a adolescents i
joves.

n

El Districte també disposarà d’estands
responsable d’alcohol i altres drogues.

n

Les tardes de divendres i dissabtes de Festa Major, agents de proximitat de
la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra patrullaran per les places de
Sarrià i Consell de la Vila.

n

La policia establirà punts de control a diversos emplaçaments del barri.

n

Tant persones de la Comissió de Festes, l’equip de seguretat privada i
persones que ajuden a la Comissió (M’activa) vetllaran perquè a l’envelat no
s’accedeixi amb ampolles de vidre o plàstic.

n

S’ha aprovat un decret d’alcaldia que obliga als comerços d’alimentació de
menys de 300m2 a tancar a les 22 hores els dies de la Festa Major de Sarrià.

informatius

sobre

el

consum

Seguretat, aforament i accessos
n

Es seguiran les mesures contemplades en el Pla d’Autoprotecció vigent.

n

Es controlarà l’aforament de les places de Sarrià i Consell de la Vila,
especialment el dissabte 1 d’octubre, en què hi coincideixen dues activitats
nocturnes.

n

Durant el concerts de nit el carrer Rector Voltà i la Placeta del Roser serà
una via només de sortida de la plaça Consell de la Vila (només sentit
ascendent). La comissió de festes senyalitzarà adequadament amb tanques
i cinta l’espai per evitar l’entrada des de la plaça de Sarrià durant tots el
concerts i situarà una persona que controli l’accés, el dissabte dia 1
d’octubre

n

Dissabte 1 d’octubre es restringirà l’accés, excepte per a veïns i veïnes al
carrer Paletes.

n

En cas que el carrer Major de Sarrià presenti una important aglomeració de
persones, les persones que vulguin accedir a Plaça Sarrià seran desviades
pel carrer Salvador Mundi i la Via Augusta, de tal manera que hi accedeixin
pel passeig Reina Elisenda.

n

Coincidint amb la finalització del servei dels autobusos, sobre els 22:30
hores, es podrà tallar à el trànsit al passeig Reina Elisenda totes les nits
quan que hi hagi concert a la plaça Sarrià, per motius de seguretat i a
valoració dels cossos de seguretat.

n

Durant les nits del dissabte 1, divendres 7 i dissabte 8 d’octubre es tancarà
l’accés al sorral de plaça Sarrià i s’il·luminarà l’espai amb focus.

n

S’ubicarà una ambulància a l’inici del carrer Avió Plus Ultra. L’ubicació podrà
modificar-se segons valoració de cossos de seguretat.

n

La Comissió de Festes reforçarà el servei de seguretat privada que cada any
contracta les nits de concerts.

n

Els concerts de les places de Sarrià i Consell de la Vila finalitzaran a les
03:00 hores. Quan acabin, per megafonia si és necessari, s’emplaçarà a les
persones assistents a respectar el descans del veïnat i a abandonar les
places.

n

A partir de les 03:00 hores la Comissió de Festes i les persones de
l’organització emplaçaran a les persones assistents a abandonar les places
(cinta de color)

n

A partir de les 03:15h els serveis de neteja estaran preparats per entrar a la
zona, amb hora màxima per iniciar els treballs de neteja a les 03:30 hores.
Els serveis de neteja entraran a les places amb presència preventiva de
cossos de seguretat. També a partir d’aquesta hora, si és el cas, els cossos
de seguretat emplaçaran a abandonar les places a aquelles persones que no
ho hagin fet.
L’objectiu òptim seria que a les 03:30h les places estiguessin netes (tot i
això, l’horari màxim d’iniciar la neteja es contempla a les 03:30h, en funció
de l’afluència i sortida del públic dels espais).

n

Les persones de la Comissió de Festes i de l’organització aniran identificades
amb la samarreta de la Comissió i/o amb una acreditació que proporcionarà
el Districte de Sarrià-Sant Gervasi. També el voluntariat anirà identificat
amb una samarreta negra (M’activa).

n

La Comissió de Festes col·labora en la sensibilització i en la detecció de les
agressions sexistes, utilitzant el protocol general d’incidències existent.

Neteja
n

Les nits de concert a la plaça Sarrià es reforçarà el servei de neteja a la
plaça Sarrià, la placeta del Roser, i als carrer Menor de Sarrià, Avió Plus
Ultra, Graus, Pare Miquel de Sarrià i Rector Voltà.

n

Divendres 30 de setembre es reforçarà el servei de neteja als carrers
Monterols i Ivorra.

n

Dissabte 30 de setembre es reforçarà el servei de neteja al carrer Paletes.

n

S’ubicarà un contenidor gran de vidre a la plaça de Sarrià.

Limitadors
El Districte disposarà de limitadors acústics i mesures sono mètriques a diferents
concerts.
Altres
n

La Comissió de Festes ha designat dues persones perquè en cas
d’incidències
estigui en contacte amb els comandaments de Guàrdia
Urbana, Mossos d’Esquadra, personal tècnic del Districte i Regidoria del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

n

Qualsevol decisió que calgués prendre intentarà consensuar-se entre tots els
actors implicats (indicats en el punt anterior).

n

En cas que calgui prendre decisions excepcionals i d’emergència,
s’intentaran consensuar entre els Conseller del Districte i aquesta persona
que actuarà com a representant de la Comissió de Festes.

