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L'afectació de la COVID en un
escenari com és la Basílica de
Montserrat des del punt de vista de
la seguretat quina ha estat la
dificultat més rellevant per dur a
terme la seva tasca?
Quan el 14 de març el govern central
va decretar l'estat d'alarma, van
preveure els efectes socioeconòmics
que tindria sobre Montserrat, i es va
decidir que la seva viabilitat passava
inevitablement per dues decisions
inèdites:
1. El tancament de tots els edificis de
pública concurrència i
2. La necessitar d'aplicar un Erto a la
major part dels treballadors de la
plantilla.
Pel que fa al departament de seguretat,
aquesta situació ens va a obligar a
incrementar el programa de prevenció
– entorn als components bàsics de la
seguretat: valor, protector i amenaces-,
tot i que també ens vam veure obligats
a reduir sensiblement l'equip.
Vull agrair des d'aquí el compromís i la
generositat dels integrants de l'equip
que, amb la seva actitud i la seva
mentalitat, han fet front als reptes d'una
situació incerta i per moments
dramàtica.
La proporció entre la disminució de
visitants i activitats, quina ha estat?
Cal recordar que al llarg de l'any 2019
Montserrat va rebre al voltant de
2.700.000 visitants. Les dades del 2020
són ben diferents: de gener a octubre
hem registrat 678.526 visitants.
Aquesta davallada és deguda a 4
factors, tot ells relacionats als efectes
de les mesures preses per a la
gestió de la crisis sanitària:
el confinament decretat per l'estat
d'alarma
• la reducció de visitants locals,
• el tancament de fronteres i la paràlisi
..de la indústria turística mundial.
• les mesures preventives del
..PROCICAT.
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Quin sistema de prevenció estan
utilitzant davant d'un possible
contagi del personal de seguretat?
L'equip de professionals de Montserrat
és multidisciplinar. Per tant, el
programa de prevenció s'ha dissenyat
per donar resposta a les diferents
dinàmiques organitzatives, en funció de
les responsabilitats i les tasques de
cada departament, i per aplicar les
normes sanitàries que han activat les
diferents administracions en les
diferents fases.
La primera fase, iniciada arrel de la
declaració de l'estat d'alarma, es va
enfocar en complir les indicacions de
les autoritats sanitàries. És a dir,
establir una presència mínima del
personal de les diferents seccions que
integren Montserrat. El teletreball va
ser la pràctica més extensa, tret del
personal que es va considerar de
serveis essencials: seguretat,
manteniment, neteja, direcció, RRHH,
etc. Així com a personal de l'Aeri,
Patronat, FGC, infermeria, etc.
Tanmateix, la gran part de la plantilla
es va haver d'acollir a un Erto.
La segona fase -la desescalada- es va
implementar de manera progressiva,
harmonitzant l'increment
de l'afluència de públic amb la
reincorporació dels professionals
vinculats a les necessitats dels serveis
implicats que estaven en l'Erto.
De manera gradual, es van obrir
algunes instal·lacions: Basílica,
aparcament, hotel, cafeteria,
audiovisual, botigues. També es
va reprendre el servei de FGC i el de
l'Aeri (amb un horari restringit).
Des del primer moment, i fins avui, les
mesures de seguretat incorporades són
les que estableixen les normatives.
Som especialment rigorosos amb el
compliment dels aforaments.
Un factor que vull destacar ha estat la
col·laboració dels agents rural, amb la
desinfecció setmanal de tot el recinte,
posant especial cura a les zones més
vulnerables.

En tots els edificis i llocs de
concurrència s'han
col·locat senyalètica en la que s'informa
sobre les mesures obligatòries que els
visitants i treballadors han de seguir:
mascareta, distància física, gel
hidroalcohòlic, així com acceptar la
presa de temperatura en determinats
esdeveniments.
Vull ressenyar que des de la reobertura
de les instal·lacions es realitza
periòdicament una avaluació in situ per
estudiar els circuits més apropiats –a
partir de l'aforament permès- per
garantir les mesures de seguretat en
les entrades i sortides dels edificis, els
punts de venda o consum de les
cafeteries i els seus exteriors, etc.
Han hagut de canviar les mesures
organitzatives del Departament de
Seguretat?
Hem hagut de canviar-les al reduir la
plantilla, tal com he esmentat abans.
Aquesta reducció ens va obligar a
redissenyar les posicions del personal
de seguretat i del personal auxiliar per
complir en tot moment amb les normes
del PROCICAT.
Cal destacar un fet que ara té un
especial significat, atesa la situació de
pandèmia actual. Em refereixo al
conveni de col·laboració entre la
seguretat pública i la seguretat privada
(2014). Des del seu inici, aquesta
col·laboració ha estat vertebrada en un
sistema que anomeno les "4 C":
col·laboració, comunicació, coordinació
i complementarietat. Amb un pilar
fonamental, treballar en la triada:
prevenció, protecció i salvaguarda de
les persones i béns.
Una mostra d'aquesta col·laboració i
compromís és el brífing diari que fem
amb el responsable de Mossos. Vull
agrair el compromís, la professionalitat i
la generositat de tots els integrants dels
diferents equips que al llarg
d'aquests 6 anys han treballat per fer
de Montserrat un espai segur.

En quant el que fa el trasllat de les
col·leccions d'art a altres institucions
ha comportat algun canvi pel que fa a
la prevenció i la seguretat?
Malauradament, atesa les actuals
circumstàncies, el Museu de Montserrat
es troba tancat.
Tanmateix, des de l'inici s'han establert
protocols per garantir la conservació de
les obres i els espais: seguretat,
conservació, manteniment, neteja,
registre, etc.
En el primer semestre de l'any no s'ha
realitzat cap entrada ni sortida d'obres
d'art. A partir del tercer trimestre ja hem
tingut més activitat. I com és habitual,
hem activat l'estricte control de mesures i
protocols de protecció habituals,
juntament amb les mesures específiques
establertes pel PROCICAT.
Com portem la crisi de la Covid a
Montserrat?
La crisi de la Covid-19 ens deixa per
davant un llarg i complex procés de
recuperació sectorial, social, econòmica,
i perquè no dir-ho, emocional.
Des del punt de vista de la seguretat,
crec que al nou escenari, que encara
està per definir, confluiran les
conseqüències de la globalització –la
modificació del mapa d'amenaces- i els
efectes encara per estimar de la
pandèmia –la situació econòmica global i
les noves pràctiques de consum cultural i
de lleure-.
Necessitem més que mai refermar la
confiança, la consciència i la
comunicació interdisciplinar per entomar
els reptes del nou paradigma, en el que
el factor humà i la innovació tecnològica
serà el binomi què articularà el nostre
futur.
Hem de superar vells esquemes
reduccionistes per una mentalitat
enfocada en la cooperació i en el benefici
mutu de tots els agents implicats.

Els mitjans tècnics de seguretat
han estat afectats per noves
mesures, és a dir el sistema de
climatització per exemple important
per la ventilació dels espais?
En les diferents instal·lacions del
recinte de Montserrat es disposa de
sistemes de ventilació forçada per tal
de garantint la renovació constant de
l'aire. Especialment actius en aquells
espais de circulació de persones o de
protecció d'obres d'art.

Quines són les restriccions més
rellevants que destacaria?
En aquests moments tenim obert,
amb les limitacions establertes
d'aforament, els següents espais:
Basílica, zona d'aparcament,
allotjaments Abat Oliba i Abat Marcet,
queviures, audiovisual, cafeteria,
botiga, FGC, Aeri (segons horaris),
etc.

Els protocols d'actuació han estat
modificats o s'han creat de nous?
Des de l'inici de la pandèmia ens vam
enfocar en la prevenció. Per tant, vam
crear protocols i
operatives àdhuc pels diferents
col·lectius de Montserrat: la comunitat
de monjos, l'escolania, el personal de
plantilla, els treballadors i empreses
externes, els visitants, etc.
Aquests procediments i protocols
s'han regit en base als criteris definits
per la direcció de Montserrat, els
departaments de
direcció, RRHH, Asepeyo i seguretat.
Destacaria tres
elements molt significatius: la
informació de les mesures a prendre
en els diferents indrets de
concurrència pública, la comunicació
institucional i l'ús dels EPI.

Creu que han tingut una campanya
de comunicació efectiva de cara els
usuaris en vers a la seguretat?
Efectivament, atesa la complexitat de
les circumstàncies i les normes de
restricció o limitació d'accés, van
comprendre que la comunicació era
un vector fonamental per tal de
garantir la seguretat a Montserrat.
Montserrat és un espai d'acollida,
de pregària, de pelegrinatge, de
cultura i de natura. Aquests factors,
afegits a l'estimació de la Mare de
Déu de Montserrat per una gran part
de la població, ens ha obligat a ser
molt curosos en el programa de
comunicació per tal de notificar amb
claredat les normatives vigents en
cada moment. L'objectiu ha estat
evitar riscos innecessaris tant per les
persones que hi viuen habitualment al
recinte, com als possibles visitants.
Un dels efectes del model de
comunicació que s'ha
implementat arran de la pandèmia ha
estat l'augment del nombre de visites
per internet a través de
https://abadiamontserrat.cat/monts
errat-tv/
Planificació, implementació,
desenvolupament i (re) acció han
estat els eixos de la comunicació a
través de la web i de les xarxes
socials. Posaré un exemple.
El dia 20 de setembre es va celebrar
a la Basílica de Montserrat -sota unes
estrictes mesures de seguretat-, el
concert del Gran Teatre del Liceu
denominat "Del dolor a l'esperança".
Un meravellós i necessari concert per
ajudar a guarir el sofriment de la
ciutadania.
A la seva finalització, em vaig
recordar d'un seguit de principis que
abasten conceptes com integritat,
dignitat, protecció, correcció,
congruència, proporcionalitat,
col·laboració, professionalitat i
discreció.
He pensat que seria interessant
recordar aquests principis amb la
finalitat de conscienciar-nos que
només ens en sortirem amb
l'esforç i la generositat de tothom.
Per finalitzar, vull donar-vos les
gràcies per la invitació a participar
en aquest fòrum de debat i diàleg
tan necessari, i desitjar a tots els
membres de
l’Associació Panatheneos

Bones Festes i un 2021 ple
d'il·lusió i compromís.
Moltes gràcies!

Cada setmana una entrevista a directors de seguretat o gerents
d’empreses de seguretat perquè ens expliquin quines mesures han pres en
els seus respectius departaments per fer front a la Covid 19.
Pots consultar totes les entrevistes realitzades a la nostra web
https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/

