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Palma, 9 de marzo de 2021 
                                                          COMUNICADO Nº.02/2021 

Estimados/as asociados/as. 
 
Según las ultimas disposiciones del Consell de Mallorca a partir de ya, 
podríamos abrir la oficina siguiendo las siguientes pautas. 
 

 
PLANS DE CONTINGÈNCIA CLUBPla de 
contingència COVID-19 
 
INICI D’ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN. WEB 
D’AJUDA ALS MONITORS DE FACTORIA DE SOMNIS 
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MODEL DE PLA DE CONTINGÈNCIA D’UN CLUB DE GENT GRAN DE 
MALLORCA   

Com ja sabeu, el novembre el Govern va permetre l’obertura de les 
associacions de gent gran. El BOIB de 28 de novembre de 2020 va 
publicar la normativa corresponent. Després va venir un nou rebrot de 
la malaltia que va recomanar tornar a tancar els clubs. Dissabte, 27 de 
febrer de 2021, s’ha tornat al nivell 3 que permet obrir els clubs per fer 
activitats dirigides. Recordam aquí les condicions més destacables 
per obrir i iniciar les activitats: 

-Abans d’obrir i iniciar qualsevol tipus d’activitat heu de tenir el pla de 
contingència fet (si no el trobau, telefonau al Consell de Mallorca, 
Departament de Promoció Sociocultural, i el vos enviaran, ells els tenen 
tots guardats). 

-En aquesta fase, només es permeten les activitats dirigides i sense 
contacte físic. 

-Els grups per fer activitats han de ser grups estables i amb un 
màxim de 6 persones per grup. 

–Es prohibeixen activitats que impliquin compartir materials 
(cartes, bingo…). 
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•  
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• -Les activitats dels clubs s’aniran modulant en funció del nivell 
d’alerta sanitària del territori a on estan ubicats: a l’illa de 
Mallorca ens trobam ara dins el nivell 3 fins al 15 de març de 
2021, aquestes mesures es poden ampliar o reduir, en funció de la 
situació epidemiològica, i no impedeix que en algun municipi, nucli 
urbà o barriada es fixi un altre nivell d’alerta (els nivells venen 
determinats i declarats per la Conselleria de Salut i Consum). 

• –No es permet l’obertura de bars o cafeteries als clubs. 

• –Serà obligatori disposar de mesuradors de CO2 als locals, el 
Consell Insular proveirà els mesuradors a les associacions. 

• -Tots els criteris i mesures s’expliquen amb detall en els plans de 
contingència que estam redactant aquests dies per a les vostres 
associacions. 

 

Quand la situació vagi millorant i passem al següent nivell d’alerta. De 
moment sabem que podem començar a fer algunes de les activitats 
que fèiem adaptades a la realitat actual, i és un bon començament. 

Aquesta pàgina web s’ha creat amb l’única finalitat de facilitar la 
informació necessària als monitors de FACTORIA DE SOMNIS perquè 
coneiguin els Plans de Contingència COVID-19 dels clubs de Gent 
Gran. També serveix com a recurs de suport als clubs que han rebut 
l’assessorament per a que puguin anar donant compliment als 
requeriments dels plans de contingència. Així, conté material de suport, 
documentació i instruccions de treball per a emplenar o modificar els 
formularis dels plans de contingència. 

Aquest informació, en cap cas, substitueix les instruccions i la 
documentació oficial aprovades per la Conselleria de Salut i el Consell 
de Mallorca, que s’envia a les associacions mitjançant els canals 
oficials. Tan sols s’han elaborat recursos que faciliten tant la difusió 
d’aquest material com la comprensió i emplenament dels esmentats 
models oficials. 
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La informació ha estat revisada a 1 de març de 2021 i inclou tota la 
documentació i informació facilitada fins a la data pel Departament de 
Presidència del Consell de Mallorca. 

Si detectau qualsevol errada en aquests recursos o teniu algun 
suggeriment, contactau amb nosaltres a través del 
mail: factoria@factoriadesomnis.org 

FACTORIA DE SOMNIS. ETS GRAN? SOM GRANS! 

Os recuerdo la dirección de las nuevas oficinas: 

Carretera de Inca. Km. 7.  –justo a la entrada esta ubicado el mojón Km.7.  
Antiguo Edificio de Carma.  

Estas son las ultimas instrucciones recibidas del Consell. De acuerdo con 
ellas nuestra Junta Directiva se reunirá la próxima semana para ver y tratar 
que disciplinas ponemos en marcha. Que Dios nos ayude y si se mantiene el 
status actual , algo podremos hacer.  

Horas de oficina: . Lunes; miércoles y viernes de 10h. a 12h.  

Necesidad de venir con “mascareta”, lavarse las manos con jabón hidróxido 
antes de entrar y registrarse en la recepción.  
A medida que las cosas mejoren- esperamos- veremos la posibilidad de 
poner en marcha algunas disciplinas.  
 
TEATRO. ES una de las disciplinas que posiblemente con algunos cambios 
podremos empezar. . 
 
SENDERISMO LIGHT Joaquín Moreno os conectará para iniciar las marchas 
de Senderismo Light . Máximo 10 pax .  comidas en mesas de 4 pax. Mesas 
de 180x90 
El Senderismo “senior”  Jesús está contactando restaurantes para la 
posibilidad de comer en mesas de cuatro de 180x90..  
 
PA AMB OLI. Joaquín Muñoz. Tendremos que esperar 
 
COCINA. Tenemos previsto dar unas clases/charlas de cocina, pero lo 
haremos un poco más adelante cuando podamos reunir al menos 20 pax en 
las salas.  
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ASAMBLEA GENERAL 2020. Tenemos pendiente la Asamblea General del 
2020.  Tendremos que esperar a que podamos reunirnos por los menos 
60/70 pax-  O quizás, ver de hacerlo por videoconferencia.  
 
MEMORIAS 2019.. Los que por cualquier cosa os acerquéis  por las oficinas 
tenéis que recoger las Memorias 2019. 
 
 Ahora confiaremos en las vacunas, que se aceleren, y que la 4ª onada no 
nos sorprenda.. 
 
Se supone que la gran mayoría de nuestro Grupo está en los primeros 
puestos cuando se decidan a vacunar a “la gente de la calle”,  hasta ahora 
solo han pasado gremios , residencias y abusadores.  
 
Espero pronto podremos empezar con nuestra rutina, que no es ninguna 
cosa del otro mundo, pero se a “chafado” con la cruel e inesperada pandemia 
y el nefasto seguimiento por parte de las autoridades. 
 
Un abrazo a todos. 
 
Pau Ripoll 
Presidente 
GMMHIIB  
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