Dossier informatiu 2021
provisional*

*El definitiu s'elaborarà segons les mesures establertes pel Procicat en el moment de realització
del taller

EL TALLER D’ARQUEOLOGIA COTA 0
El Taller d’Arqueologia Cota 0 és un taller que es realitza en el marc de l’ excavació arqueològica que el
Museu de la Noguera duu a terme al Castell Formós de Balaguer i que forma part d’una de les línies de
recerca del museu.
El Castell Formós es troba situat al nord de l'actual centre històric de la ciutat de Balaguer, a la comarca
de La Noguera. El Castell Formós de Balaguer té catalogació de Bé Cultural d'Interès Nacional segons la
Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, i de jaciment arqueològic inclòs a l'inventari
del patrimoni arqueològic de Catalunya.
El Castell Formós és un espai arqueològic d’un important interès històric. La seva construcció s’emmarca
en el moment en què es consolida la Marca Superior d’al-Andalús com a zona fronterera que separava alAndalús dels comtats carolingis i regnes cristians del nord-est de la península Ibèrica en ple segle IX. A
partir del segle XI el castell es converteix en un palau. Amb la conquesta feudal de la ciutat, el castell
passa a ser residència dels comtes d’Urgell fins a l’any 1413, quan la revolta del comte Jaume II d'Urgell
contra el rei Ferran d'Anquetera comporta la destrucció del palau comtal i la desintegració del comtat
d'Urgell. A partir d'aquesta data, el castell Formós passa a tenir una funció militar, que cal relacionar amb
les diferents guerres que afectaren el país durant els segles XVI, XVII i XVIII.

El Taller d’Arqueologia Cota 0 s’organitza en dues sessions que es realitzen durant el matí. Per una banda,
el taller d’arqueologia (de les 8 a les 11,45 h), en el qual es participa de l’excavació arqueològica i del
treball de laboratori (rentat i marcatge dels materials arqueològics); i, per l’altra, el bany lliure a les
piscines municipals del Secà de Balaguer (de 12 a 13,30 h). El transport es fa amb l’autobús urbà.
El Taller d’Arqueologia Cota 0 es desenvolupa prenent com a marc de referència els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda
2030 pel Desenvolupament Sostenible a Catalunya.En el taller es fomenta la igualtat de gènere i es
treballa per a la sostenibilitat mediambiental. Per això s’actua sempre sota premisses i actituds que
permeten col·laborar en el desenvolupament sostenible i amb actuacions responsables per a la integritat
mediambiental.
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INFORMACIÓ GENERAL
Dates: Del 28 de juny al 9 de juliol de 2021
Horari: 8 h a les 13,30 h
Punt de trobada: Castell Formós
Punt de recollida: Piscines municipals del Secà
Inscripcions: A partir del 4 de maig al Museu de la Noguera.
1) Cal descarregar-se el full d'inscripció / autorització, el drets d'imatge i la fitxa de salut que hi ha a la
web del Museu de la Noguera
2) Cal adjuntar una còpia de la targeta sanitària
3) Enviar la documentació a museu@balaguer.cat o bé portar-los al museu.
Adreça de contacte:
Museu de la Noguera, Pl. Comte d'Urgell, 5, 25600 Balaguer
telf. 973 445 194
museu@balaguer.cat
Responsables: Carme Alòs (696606517) i Eva Solanes (636628954)

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
•

Cal portar roba còmoda, ben calçat i una gorra o barret (es recomana un barret de palla perquè
no fa tanta calor).

•

A més cal portar dins d’una bossa:
-

esmorzar i aigua. L’esmorzar i l’aigua s’han de portar amb envasos reciclables.

-

Protecció solar i repel·lent d’insectes.

Per a la piscina: vestit de bany, tovallola i xancletes de piscina.
Aquest any, com a mesura específica d’higiene i prevenció enfront la covid-19, cal portar una
tovallola de mans d’ús personal.
•

Es preferible que tot vagi marcat amb el nom.

•

Les responsables actuaran sempre per al bon funcionament de l’activitat i del grup. Per això, cal
entendre que les seves decisions sempre seguiran aquests paràmetres. Les responsables es
reserven el dret d’expulsar del taller al noi / noia que no demostri interès o una actitud correcta.

•

En cas de pluja persistent, es suspendrà l’activitat i es donarà per acabada aquell dia. Les
responsables contactaran amb els pares per avisar-los i perquè recullin els participants.
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PROTOCOL D'ADEQUACIÓ DE L'ACTIVITAT AL COVID-19
MESURES GENERALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ ENFRONT LA COVID-19

1. REQUISITS PER PARTICIPAR AL TALLER D’ARQUEOLOGIA COTA 0
1. El participant no hauria d’assistir a l’activitat si:
-

És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada
o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).

2. El participant no pot assistir a l’activitat si:
-

Presenta qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID -19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. En aquest cas cal
contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i
seguir les seves instruccions.
Podeu consultar el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)

-

Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el
mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes, o ha compartit espai sense
mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en
absència de símptomes, en els últims 10 dies.

-

Per reincorporar-se de nou a l’activitat els participants han d’estar asimptomàtics durant
48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 10 dies quan es tracti de
simptomatologia compatible.

3. PER AL BENESTAR DELS TOTS CAL QUE A LA MÍNIMA IDENTIFICACIÓ DELS SÍMPTOMES, TANT
EN ELS PARTICIPANTS COM A LES SEVES FAMÍLIES O PERSONES DE CONTACTE, ES FACI SABER A
L’ORGANITZACIÓ I ES PRENGUIN LES MESURES DE QUARENTENA INDICADES PEL
DEPARTAMENT DE SALUT.
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2. RECOMANACIONS GENERALS PER ALS I LES PARTICIPANTS
-

Cal utilitzar mascareta.

-

Cal complir totes les mesures de prevenció que indiqui el personal de l’activitat.

-

Cal procurar mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.

-

Cal evitar la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.

-

Cal rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica,
especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment
contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 segons.En cas de tenir
els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels avantbraços.

-

En tossir o estossegar, cal tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llençarlo en un cubell que tingui tapa. Si no es disposa de mocadors d’un sol ús, es pot utilitzar
la part interna del colze per no contaminar les mans.

-

Cal evitar tocar-te els ulls, el nas i la boca.

-

Si es comencen a notar símptomes, cal avisar les persones responsables de l’activitat,
extremar les precaucions de distància i d’higiene, i contactar urgentment amb el teu
metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.

Ús de mascareta

• L’ús de mascareta és obligatori en:
-

Els moments en què no sigui possible ni viable mantenir la distància física recomanada.

-

el desplaçament en transport públic cada participant ha de portar la seva pròpia
mascareta higiènica i l’haurà d’utilitzar durant el desplaçament.

-

El personal distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb o sense
distància física).

Distància física

• Cal mantenir i respectar la distància física recomanada en tots els moments quotidians: entrada,
inici de l’activitat, rentat de mans, recollida d’eines, esmorzar...

• Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
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3. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

• Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
• Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la distància i
mesures de seguretat.

• Els i les participants portaran mascareta.
• Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància interpersonal
d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar el contacte físic
continu amb d’altres participants.

MESURES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I HIGIENE PER A LA REALITZACIÓ DEL TALLER
D’ARQUEOLOGIA COTA 0
• Diàriament, abans d’entrar al castell i iniciar l’activitat es comprovarà l’estat de salut dels
participants i del personal tècnic per garantir que poden participar de les activitats amb
seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Es facilitaran “check-lists” per a la
ràpida identificació de símptomes. El resultat de les mesures de temperatura corporal de tots els
participants i del personal tècnic haurà de quedar degudament registrat o documentat, d’acord
amb les disposicions i criteris que estableixin les autoritats sanitàries competents.
•

El taller compta amb una persona Responsable de seguretat i higiene.

Distanciament físic

• L’activitat es realitza totalment a l’aire lliure.
• L’espai on es desenvolupa l’activitat permet realitzar-la segons la ràtio general de 4m2 per
participant.

• El màxim de participants admès és de 15. L’activitat es durà a terme en 3 grups de màxim5
participants per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas de simptomatologia.

• Es treballarà mantenint el distanciament físic de 2 metres entre tots els participants i entre
participants i monitors.

• Cada grup tindrà assignat un monitor, que sempre serà el mateix per a cada grup.
• Excavació: els participants excavaran mantenint els 2 metres de distància de seguretat.
• Rentat de materials: es garanteix la distància de seguretat. Els participants es posaran amb el
cubell a una distància de 2 metres entre ells.
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• Marcatge de materials: el realitzarà cada dia un participant, que estarà sol o a una distància de 2
metres dels altres participants.

Rentat de mans

• Al castell hi ha un punt d’aigua corrent. Es disposarà de sabó amb dosificador
• Cada participant ha de portar de casa la seva pròpia tovallola de mans, que ha de guardar a la
seva bossa, evitant que es barregi amb les altres. Es recomana que estigui marcada amb el nom.

• La tovallola de mans s’ha de canviar cada dia. Es recomana que es renti a alta temperatura (60º).
• Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida, abans i després d’esmorzar, després d’anar al WC i
cada vegada que es canviï l’activitat a realitzar (excavació, portar carretons, rentar i siglar
materials...).

Neteja i desinfecció dels materials

• Cada participant es farà responsable del seu propi material d’excavació i només utilitzarà aquest
(cabàs, paletí, paleta, piqueta, recollidor i escombra). Aquestes eines es marcaran amb un
número i es desinfectaran cada dia a l’inici a al final de l’activitat.

• Cada grup tindrà un equip d’eines grans (pics, pales, aixades, carretons...) assignades que només
utilitzaran els membres d’aquest grup. Aquestes eines es marcaran amb un número i es
desinfectaran abans i després del seu ús.

• El material de rentat i sigla de materials es desinfectarà abans i després del seu ús.
• En acabar l’activitat de cada dia es farà revisió de les eines per tal que totes quedin degudament
recollides i no es quedin disperses pel jaciment.

• Les eines es guardaran a l’exterior, a prop de la caseta de l’aigua, i es mantindrà la separació
delskits individuals i de les eines de grup.

• Cada grup serà responsable dels materials arqueològics que recuperin al seu sector de
l’excavació. Cada grup només podrà rentar i marcar aquests materials.

• Els materials arqueològics que estiguin rentats i marcats es deixaran 2 dies en quarantena a l’aire
lliure. Passats aquests dies, els responsables de l’activitat els portaran al Museu de la Noguera i
els dipositaran a la sala de desinfecció.

Seguretat Alimentària

• L’únic àpat que es realitza durant l’activitat és l’esmorzar, que cal que el porti cadascú.
• L’espai on es realitza l’esmorzar és a l’aire lliure en un espai prou ampli per garantir les distàncies
de seguretat.
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• L’esmorzar s’ha de portar envasat amb qualsevol tipus de recipient que sigui sostenible amb el

•
•
•

medi ambient i que cadascú haurà de tornar a endur-se dins la seva bossa. En cap cas aquest
envàs ha de quedar-se fora de la motxilla després del seu ús. Les deixalles que es generin es
tornaran a posar dins dels recipients i es llençaran al contenidor de les escombraries de casa
seva.
En cap cas, el menjar no podrà ser compartit.
Cada participant ha de portar una cantimplora amb aigua, que no podrà ser compartida. Caldrà
que es netegi cada dia
La cantimplora s’ha de guardar dins la bossa, i només es pot treure quan s’hagi de beure. Una
vegada s’hagi begut, la cantimplora ha de tornar a deixar-se dins la bossa.

Mesures de seguretat i higiene a les piscines del Secà
• Segons la Secretaria de Salut Pública no hi ha evidència que la COVID 19 es pugui transmetre a les
persones a través de l’aigua de les piscines. El funcionament i el manteniment adequats de les
instal·lacions haurien d’inactivar el virus a l’aigua. Malgrat això, es recomana protegir-se tant dins
com fora de l’aigua, principalment seguint les indicacions de distanciament físic i una bona
higiene de mans.

• La tovallola de la piscina s’ha de portar de casa i es recomana que estigui marcada amb el nom.
• Es recomana canviar-la cada dia i que es renti a alta temperatura (60º).
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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS D'EMERGÈNCIA O RISC DE CONTAGI
El protocol de seguretat en cas d’evacuació o allunyament per risc o emergència detalla la previsió
d’emergència en cas d’evacuació per qualsevol possible incident o accident que es pugui donar durant el
transcurs del Taller d’Arqueologia Cota 0 i sota un radi de distància que precisi d’aïllament, transport
sanitari, de socors o d’assistència tècnica.
En el mateix es detalla el nombre de personal i assistents que es preocuparan de l’organització de
l’activitat, l’actuació, com a punt principal de l’informe, en cas de detecció simptomàtica del COVID-19,
evacuació d’un ferit o per qualsevol altre incident.

Referents generals

• Els grup està sempre atès per dues monitores responsables, que es preocupen del control diari de
les activitats. No es supera la ratio de 1 monitor/cada 10 alumnes. Es compta també amb dues
persones externes al grup de convivència que es preocupen del tema de logística i assistència
tècnica de material i/o altres incidents imprevistos que sorgeixin de la sortida.

• Tot el personal del programa esta localitzat amb telèfons mòbils per informar de qualsevol
incident.

• Es disposa d’una farmaciola de primers auxilis per fer les primeres assistències.
• No es disposa de servei directe d’ambulàncies, però en cas necessari es posaria en contacte amb
el el 061 per ambulàncies a la ciutat de Balaguer.

Detecció, aïllament i assistència - PLA DE CONFINAMENT
1. Identificació d’un possible cas. En el cas que un dels participants presenti:
- Febrícula o febre (37,3 ºC)
- Tos o dificultat per respirar
- Congestió nasal i/o mal de coll
- Mal de panxa, diarrea, vòmits
- Malestar general o dolor muscular
2. Actuació:

• Es col·locarà la mascareta quirúrgica i s’aïllarà al participant de la resta del grup, acompanyat
d’una de les persones responsables de l’activitat que també es posarà mascareta quirúrgica.
8

3. Identificació de signes de gravetat:
• DIFICULTAT PER RESPIRAR
• VÒMITS O DIARREA MOLT FREQÜENTS AMB AFECTACIÓ A L’ESTAT GENERAL
• DOLOR ABDOMINAL INTENS
• CONFUSIÓ, TENDÈNCIA A ADORMIR-SE
4. Si no hi ha signes de gravetat:
• S’avisarà telefònicament a la família
• La família recollirà el participant i es posarà amb contacte amb el seu CAP de referència
• Fora d’horari d’atenció del CAP: trucar al 061
5. Si hi ha signes de gravetat:
• Trucar al 112
• Avís telefònic a la família
6. La resta de participants i el monitor de la unitat de convivència completaran la jornada al taller,
mantenint la distància amb la resta de grups.
7. El dia següent, la unitat de convivència es quedarà a casa en espera dels resultats.

• Si el resultat és negatiu: poden reprendre l’activitat
• Si és positiu: caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris. El grup de convivència
(participants + monitor) hauran de seguir en quarantena fins a completar 14 dies)

Aquest document ha estat redactat seguint el Protocol Específic per Casals d’Estiu, aprovat pel Comitè
tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc en data 24 de maig de 2020. Generalitat de Catalunya, Departament de treball, afers socials i
família. Direcció General de Joventut.
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