
 

 

 

 

 

 

PROTOCOL PER AL RETORN A L’ACTIVITAT 

MUIXERANGUERA: NOVA NORMALITAT 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES 

 



 

 

FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES 

 

1 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ   2 

2. PROTOCOL PER NIVELLS   3 

i. Nivell social   3 

ii. Nivell físic   5 

iii. Nivell tècnic  10 

iv. Nivell psicològic  13 

3. CRONOGRAMA  19 

4. CONCLUSIÓ  21 

5. ANNEX  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES 

 

2 

1. INTRODUCCIÓ 
 

L'evolució de la COVID-19 i l’arribada de l’anomenada «nova normalitat», que posa fi 

al Protocol de transició cap a una nova normalitat, publicat pel Ministeri de Sanitat el 

passat mes de maig, fan necessari adequar el protocol elaborat per la Federació 

Coordinadora de Muixerangues per al retorn a l’activitat muixeranguera post-

pandèmia COVID-19.  

Aquest document, per tant, té com a principal objectiu actualitzar i adaptar les 

recomanacions i propostes d’activitats recollides al protocol anterior a la fase de nova 

normalitat en la qual ens trobem. Tracta tant mesures de prevenció i aforament que 

emanen de les autoritats sanitàries, com recomanacions específiques segons els 

diferents nivells contemplats en l’índex, fent una crida a la responsabilitat individual i 

col·lectiva i a la necessitat d’autoprotecció amb l’objectiu de dur a terme la 

recuperació de la nostra activitat amb la màxima cura possible i de manera gradual.  

Aquest document segueix l’estructura del protocol anterior, és a dir, conté una sèrie 

d’activitats i recomanacions específiques que les colles poden realitzar en relació a 

cadascun dels nivells que conformen l’activitat muixeranguera: 

 

 

Quant a la xicalla, per les seves particularitats, hem afegit un apartat específic dins 

de cada nivell d’actuació. 
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NIVELL FÍSIC 

 

 
NIVELL TÈCNIC 

 

 

NIVELL PSICOLÒGIC 
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2. PROTOCOL PER NIVELLS 
 

A continuació detallem quines activitats són recomanades per la FCM i quines no, i 

amb quines mesures de seguretat s’haurien de desenvolupar, en funció dels diferents 

nivells contemplats. 

 

2.1 NIVELL SOCIAL 

 

La importància que la vessant social té al món muixeranguer, tant a nivell intern (per 

a adults i xicalla) com a nivell extern (relació de la colla en el seu entorn social 

immediat), fa imprescindible la concreció d’una sèrie de mesures a tindre en compte 

quan es realitze qualsevol tipus d’activitat social, ja siga a nivell intern com extern. 

Des de la Federació Coordinadora de Muixerangues recomanem a les colles que es 

regisquen per les següents pautes: 

 

➢ Mantindre totes aquelles activitats virtuals que siguen possibles i que faciliten 

tant el contacte entre les persones de la colla com la gestió de la mateixa, com ara: 

reunions virtuals, conferències, activitats i concursos en línia, etc. És fonamental 

mantindre el contacte entre els membres per no perdre la confiança i el vincle 

muixeranguer i aquesta és una bona forma de fer-ho, ja que de moment no es poden 

reprendre els assajos. 

 

➢ Usar de manera permanent i actualitzada les xarxes socials. Les xarxes ens 

han permès mantindre'ns visibles i actius en el entorn social, per tant, cal continuar 

emprant-les i llançar campanyes de comunicació i promoció tant internes com 

externes. 
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➢ Organitzar activitats culturals o d’oci per tal de mantindre les colles actives i 

visibles, com, per exemple, exposicions, presentacions de llibres, concursos literaris, 

trobades d’oci de les persones membres de la colla (berenars, sopars, etc.)... Totes 

aquestes activitats hauran de respectar sempre les mesures higièniques i 

sanitàries dictaminades per les autoritats sanitàries i recollides als documents 

oficials. A l’annex I es recullen totes aquestes mesures en funció de cada tipus d’acte 

(acte en espais oberts/tancats, acte en llocs públics/privats, amb els assistents 

assentats o drets, etc.). 

 

XICALLA 

Recomanem activitats lúdiques i d’oci amb la xicalla en espais oberts, preferiblement, però 

sense fomentar el contacte físic (seguint també les recomanacions citades a l’annex I). 

 

La socialització i el contacte entre iguals és 

fonamental per al desenvolupament de la 

xicalla. Tanmateix, intentarem promoure 

activitats d’esbarjo que estiguen d’acord amb 

les mesures sanitàries de cada moment. 
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2.2 NIVELL FÍSIC 

 

Donades les característiques de la nostra activitat, no podem deixar de costat la 

nostra condició física. Aquesta pot ser entesa com la capacitat de dur a terme 

tasques diàries amb efectivitat, retardant l’aparició de fatiga, amb el mínim cost 

energètic i evitant lesions. Depèn de diferents factors, entre els quals destaquem: la 

capacitat cardiovascular, la resistència muscular, la flexibilitat, la força i la constitució 

corporal. L’activitat física és un concepte multidimensional que pot entendre’s des 

de perspectives molt diverses. Nosaltres ens decantem per una perspectiva 

saludable per tal d’evitar lesions i un òptim benestar físic. 

 

Si relacionem la definició de condició física amb la construcció d’una figura humana, 

podem extreure la importància d’estar preparats a nivell físic per tal de realitzar amb 

èxit la nostra activitat sense lesionar-nos. Una bona condició física ens permetrà 

realitzar les figures amb efectivitat, retardant l’aparició de fatiga en les persones 

participants, utilitzant el mínim cost energètic i, com ja hem dit, evitant lesions. 

 

A més, si descontextualitzem l’activitat física de les característiques de la muixeranga, 

cal tindre en compte que, entre els beneficis físics per a la salut, estan l’augment de 

l’expectativa de vida, la prevenció i el control de l’obesitat, la protecció cardiovascular 

(menys infarts), la reducció d’insuficiències respiratòries i musculars i la maduració 

de l’aparell locomotor. 

 

Per tant, des de la Federació Coordinadora de Muixerangues recomanem: 

 

⮚ La pràctica d’activitat física  per tal d’aconseguir una condició física 

saludable de cara al retorn de la nostra activitat. 
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⮚ Dividir el període anual de l’activitat de cada colla en tres subperíodes: 

pretemporada, temporada i descans. 

 

 

La pretemporada seria el període que comprèn les setmanes prèvies a la tornada als 

assajos. L’objectiu en aquesta etapa és la preparació, en aquest cas física, per al 

reinici de la nostra activitat i podria durar quatre setmanes. 

La temporada comprèn el període de temps en el qual retornem a la nostra activitat 

específica. 

El descans és el període de temps que es troba entre la temporada i la pretemporada. 

 

⮚ Reduir el sedentarisme. Limitar el temps davant de la televisió o altres 

pantalles amb finalitats recreatives a un màxim de 90 minuts al dia. A més, convindria 

interrompre els períodes sedentaris que no podem evitar, alçar-nos i realitzar alguna 

acció breu de tant en tant com, per exemple, anar a la cuina a beure un got d’aigua 

o anar al servei. 

 

⮚ Minimitzar el temps de transport motoritzat (amb cotxe, autobús, metro, 

motocicleta…) i fomentar el transport actiu, fent el trajecte a peu o en bici. En cas de 

    

Temporada 

 

Descans 

 

Pretemporada 

   



 

 

FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES 

 

7 

tindre dificultats per a substituir per complet el transport motoritzat, convé realitzar, 

almenys, una part del camí de forma activa. 

 

⮚ Fomentar les activitats a l’aire lliure (senderisme, escalada, activitats 

aquàtiques…). 

 

⮚ Augmentar el NEAT diari. El NEAT és la despesa calòrica que no s’origina del 

fet de fer exercici. Un exemple en seria pujar a casa per les escales en lloc de pujar-

hi amb ascensor. 

 

⮚ Conèixer el propi cos i saber on estan les limitacions individuals (lesions 

cròniques, malalties, insuficiències…). Lluny que aquestes limitacions puguen servir 

d’excusa per a no practicar l’activitat física, recomanem l’assessorament d’una 

persona professional per tal que us indique amb seguretat quina activitat física podeu 

realitzar de forma saludable. 

 

⮚ Tindre en compte que l’activitat física també comporta uns riscos que cal 

previndre i evitar. Destaquem el fet de no ignorar els avisos que ens dona el cos: 

dolor fort, cansament exagerat, rampes, punxades... Aquests avisos ens indiquen que 

alguna cosa falla. Hem de tindre en compte també les mesures de protecció quan 

questes siguen necessàries, com genolleres, embenats… sempre que hagen estat 

recomanades per un especialista mèdic. Una de les millors formes de prevenció és 

sempre el sentit comú. Abans de realitzar qualsevol activitat física hem de parar-nos 

a pensar si aquesta és saludable o no ho és. 

 

Per a complir amb aquestes recomanacions, des de la Federació Coordinadora de 

Muixerangues volem dotar de recursos totes les colles, i per a això enviarem a totes 
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les agrupacions la documentació de referència realitzada per persones graduades 

en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Entre aquests recursos hi trobareu fitxes 

d’activitats, consells per a la realització d’activitat física, vídeos amb recomanacions 

i, fins i tot, vídeos amb sessions completes diferenciades per nivells d’activitat que es 

difondran a través del canal de Youtube de la FCM a partir del mes de setembre, que 

és quan ens hem proposat iniciar la pretemporada muixeranguera (si tot evoluciona 

favorablement i sempre adaptant-nos a la normativa vigent segons la situació 

sanitària del moment). 

 

Totes aquestes activitats hauran de respectar sempre les mesures higièniques i 

sanitàries dictaminades per les autoritats sanitàries i recollides als documents 

oficials (vegeu l’annex I). 

 

XICALLA 

A nivell físic, hem de tindre en compte el desenvolupament motor de la xicalla. Les fases més 

acceptades de desenvolupament motor són: 

- Entre els 6 i 8 anys, l’activitat motriu és lliure, sense interiorització i sense una idea motriu 

prèvia. 

- Entre els 9 i 10 anys, ja existeix una idea prèvia del moviment i es produeix una interiorització 

de l’acció motriu; a més, s’organitza la motricitat per a aconseguir un objectiu en concret. 

- Entre els 10 i els 11 anys, l’acció motriu ja té una finalitat concreta, i els xiquets i xiquetes 

intenten imitar accions adultes, establir normes, tècniques… 

- Entre els 11 i 13 anys, es produeix un perfeccionament dels patrons adquirits en les etapes 

anteriors. 

- A partir dels 14 anys, es produeix un desenvolupament total de les habilitats motrius. 
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Així doncs, adaptarem l’activitat a la xicalla a la qual va dirigida segons l’edat d’aquesta, tenint en 

compte les consideracions anteriors i les característiques de cada xiquet/a. 

En aquest sentit: 

⮚ Recomanem el treball de coordinació i desenvolupament de les habilitats motrius 

bàsiques, és a dir, els moviments fonamentals que realitza una persona (els 

desplaçaments: caminar, córrer, arrossegar-se, anar de quatre grapes...; els salts: amb els 

peus junts, a peu coix, de llargada...; els girs: 

totes les rotacions del cos humà sobre l’eix 

vertical, la roda, tombarelles...; l’equilibri: estàtic 

o dinàmic; els llançaments i recepcions: de 

pilotes i altres objectes). 

⮚ Desaconsellem el treball específic de força en 

la xicalla. 

⮚ És molt important que l’activitat física en la xicalla 

es realitze de forma lúdica mitjançant jocs i , si pot ser, de forma cooperativa i evitant 

la competició. 

 

NOTA: Durant la pretemporada també enviarem recursos específics per a la xicalla (a través 

del canal de Youtube de la Federació Coordinadora de Muixerangues) elaborats per persones 

graduades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport amb idees per a la realització d’activitats 

lúdiques on es duguen a terme les recomanacions anteriors. 
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2.3 NIVELL TÈCNIC 

 

Entenem per nivell tècnic aquell que fa referència a la preparació de les figures 

muixerangueres pròpiament dites, en les quals participen diverses persones de la 

colla que conformaran el tronc (xicalla, alçadores, bases…) i d’altres que conformaran 

la pinya (mans, taps, laterals…). Per a aquest tipus d’activitat és indispensable el 

contacte humà amb distàncies mínimes, ja que les persones del tronc es toquen les 

unes a les altres, junten caps per conformar alguns pisos de les figures (característica 

pròpia de les muixerangues), s’abracen per darrere els uns als altres per tal de pujar 

o baixar, etc. Això fa que moltes voltes es compartisquen fluids com l’alè o la suor i 

augmenta molt el risc de contagi en cas de ser una persona positiva en la COVID-19. 

D’una altra banda, s’ha de complir la normativa d’aforament, la qual cosa ens faria 

escollir les persones de la colla que pogueren assistir als assajos. 

Aquestes variables (la proximitat inherent a la nostra activitat i la necessitat de 

respectar la normativa) reafirmen la Federació Coordinadora de Muixerangues en les 

recomanacions vinents tant a l’hora de fer poms, com rengles, com qualsevol figura 

muixeranguera (inclòs el pinet de 2): 

 

⮚ Desaconsellem la realització d’assajos tècnics en aquesta etapa de nova 

normalitat. 

 

⮚ Es poden convocar assajos per grups o realitzar algunes figures atenent a les 

recomanacions sanitàries sobre nuclis de convivència (com pilars de 2 i 3). Tanmateix, 

entenem que aquesta pràctica no és coherent amb els valors propis de les 

muixerangues, com són la inclusió, la integració i la solidaritat, ja que deixaria fora 

a una part de la colla (com ara les persones de risc, les que encara no es veuen amb 
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forces de retrobar-se, les que puguen estar malaltes o amb familiars de risc, etc.) i 

donaria una posició privilegiada a les famílies i persones convivents. 

 

No obstant això, entenem que per a un bon funcionament tècnic de les colles és 

important que les persones que conformen les figures tinguen uns coneixements 

tècnics muixeranguers bàsics, així com de les diferents posicions, les particularitats 

de cada figura i la posició, de manera que es puga optimitzar el desenvolupament de 

l’activitat muixeranguera en el moment en què puguem reprendre-la. És per això que 

la  Federació Coordinadora de Muixerangues, durant aquesta fase de nova normalitat, 

considera apropiat el següent: 

 

⮚ La realització de jornades tècniques internes a les colles, complint sempre la 

normativa sanitària referent a la nova normalitat. 

⮚ La petició de tallers específics a l’àrea tècnica de la FCM, els quals 

s’organitzaran i adaptaran per tal de poder oferir un bon suport tècnic a totes les 

colles federades. 

 

Totes aquestes activitats hauran de respectar sempre les mesures higièniques i 

sanitàries dictaminades per les autoritats sanitàries i recollides als documents 

oficials (vegeu l’annex I). 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES 

 

12 

 

XICALLA 

 

La xicalla, a banda de ser infants que 

formen part de la colla, són també els 

qui coronen les figures muixerangueres 

i formen part, per tant, dels assajos 

tècnics de la colla. Com als adults, els 

distribuïm segons les seues 

característiques (edat, constitució i/o 

habilitats, etc.) a l’hora de realitzar les 

figures. Donada la contínua evolució i 

el procés de canvi que caracteritzen la xicalla ―i que no sabem quant de temps més podrem estar 

sense assajar (portem ja quasi quatre mesos)―, és molt probable que, quan la xicalla torne, ja no 

tinga les característiques idònies per a fer el que feien abans del confinament i hagen de passar a 

exercir un altre perfil dins de les construccions humanes. Ara bé, això no ens suposarà cap problema 

donat l’ampli ventall de perfils que tenim per a la xicalla. Això sí, a la tornada n’haurem de fer una 

valoració correcta i molta pedagogia perquè assimilen correctament aquest canvi de rol. 

 

Entenem que a la tornada caldria reforçar molt el treball tècnic de la xicalla, però confiem que 

s’adaptaran ràpidament a les exigències de les colles juntament amb els adults, per la qual cosa: 

⮚ No es recomana l’organització d’assajos tècnics dirigits a xicalla mentre dure la fase 

de nova normalitat i les autoritats sanitàries recomanen mantindre la distància de 

seguretat. 

⮚ Una vegada pugem iniciar la pràctica muixeranguera, caldrà treballar molt la part 

tècnica de la xicalla. Per a això caldrà redefinir-ne els perfils i adaptar-nos a les 

seues condicions del moment. 
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2.4 NIVELL PSICOLÒGIC 

 

És important que assumim que la situació viscuda els darrers mesos ha sigut 

totalment nova i inesperada, sense precedents i, generalment, difícil de gestionar per 

tothom. A més, ens ha tocat adaptar-nos a aquesta situació en un espai molt curt de 

temps, i quest és un fet que, per a moltes persones, ha suposat un elevat nivell 

d’estrès. Tot i això, front a aquesta situació, cadascú ha reaccionat i s’ha sentit d’una 

manera diferent, s’ha vist influït pels seus recursos i habilitats d’afrontament i 

capacitat de resiliència, les seues experiències passades, la seua personalitat i les 

circumstàncies en les quals ha viscut el confinament. I ara, a les portes de la nova 

normalitat, ens trobem amb moltes i diverses situacions personals: hi ha qui ha eixit 

al carrer com si no haguera passat res, qui encara té por d’eixir o de retrobar-se 

socialment, qui encara pateix les seqüeles del virus, qui té por pels seus familiars, qui 

abraça amb tota tranquil·litat i qui encara no n’està preparat… I un llarg etcètera. Hi 

ha persones que hauran vist reforçades les emocions positives i potser el temps de 

confinament els ha permès dur a terme experiències enriquidores que abans no es 

podien permetre realitzar. N’hi ha d’altres que potser senten por, ansietat, tristor, 

frustració... per no parlar de la possibilitat d’adquirir fòbies o la inseguretat que puga 

sorgir quan ens enfrontem al retorn de l’activitat muixeranguera i, amb ella, a l’intens 

contacte físic.  

No obstant això, les conseqüències que puga tindre un confinament de sis a vuit 

setmanes, és a dir, una situació com la viscuda, no són, en abolut, irreversibles. 

Això sí, hem d’estar alerta per poder detectar-les i posar en pràctica aquelles 

mesures recomanades per tal d’assolir una bona adaptació i un bon funcionament 

psicològic, així com buscar ajuda professional en cas de necessitar-la. No hem 

d’oblidar que les muixerangues les conformen les persones, i les persones som el 

cos, però també som les emocions i la cognició, i és ara quan hem de vetllar pel bon 
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estat psicològic i emocional de les muixerangueres i muixeranguers de les nostres 

colles. 

Des de la Federació Coordinadora de Muixerangues s’ha dut a terme una enquesta 

de valoració per conèixer l’impacte de la crisi sanitària en les persones 

muixerangueres i poder fer així una radiografia de l’estat anímic i psicològic de les 

colles, la qual ens permetrà anticipar possibles interferències a l’hora de reprendre 

els assajos i poder oferir unes recomanacions psicològiques que ens ajuden en el 

procés d’adaptació a la nova normalitat i gestionar les possibles conseqüències 

negatives derivades de la situació viscuda (en breu s’emetrà un informe amb la 

valoració psicològica de les colles). 

 

Per això, des de la Federació Coordinadora de Muixerangues volem fer les següents 

recomanacions: 

➢ És important entendre i acceptar la situació, de manera que puguem ajustar 

les nostres expectatives d’una forma realista. És normal fer comparacions amb la 

nostra vida anterior, però les circumstàncies han canviat i ens hi hem d’adaptar. 

➢ Cal que acceptem també les nostres emocions i les dels altres, siguen quines 

siguen. Totes les reaccions i emocions que ara experimentem són totalment normals 

en aquests moments i han de ser respectades, perquè cada persona sent d’una 

manera diferent i té un bagatge ben distint, per això necessitarem ritmes diferents 

per processar i digerir tota aquesta experiència. Cal que expressem amb assertivitat 

allò que sentim i no sentir-nos culpables ni diferents. No decidim com sentir-nos, i hi 

ha moltes persones passant pel mateix. 

➢ Un cert grau d’ansietat i preocupació és normal i necessari per no baixar la 

guàrdia; si no, podem caure en un estat de falsa seguretat. 

➢ Cal que ens donem temps. Si encara no ens sentim amb seguretat per fer el 

pas cap a la nova normalitat, no ens hi hem de forçar. Podem començar per formar 
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part d’aquelles activitats en les quals ens sentim còmodes (poques persones, espais 

oberts, entorn familiar...) i anar evolucionant progressivament, sense pressa. 

➢ S’ha de respectar la decisió d’altres persones que encara no volen trobar-se 

socialment, oferint-los trobades individuals o cridades virtuals per facilitar-los el 

procés de transició cap a la nova normalitat i no deixar de comunicar-nos amb elles. 

➢ No hem d’envair els espais personals amb abraçades o contacte físic sense 

preguntar prèviament. Potser l’altra persona no està preparada per al contacte físic i 

aquest l’incomoda. Podem preguntar amb complicitat «Tu abraces?» o «Et puc 

abraçar?», sempre respectant la resposta amb amabilitat. 

➢ Recordem que, encara que ens puguem reunir socialment, hem d’intentar 

respectar les recomanacions sanitàries. Buscarem aquell equilibri entre el contacte 

físic/social i les mesures sanitàries que ens fan sentir còmodes, tant a nosaltres 

mateixos com a les persones que ens envolten. 

➢ Evita l’excés d’informació, sobretot allò referent a contagis i rebrots, 

estadístiques, etc. Evita també les notícies no contrastades, els missatges que no 

provinguen de fonts oficials, jugar a endevinar el futur o buscar culpables. Hi ha 

persones expertes treballant per assolir el control d’aquesta epidèmia, ocupa’t 

exclusivament d’allò que està sota el teu control i del teu dia a dia, nosaltres no som 

les persones indicades per controlar, jutjar o culpabilitzar ningú. 

➢ Relativitza la situació i la informació, no et centres exclusivament en la situació 

sanitària, tingues cura del teu dia a dia, de les teves activitats, el teu treball, la teva 

família, les teves aficions... Això també forma part de la nostra realitat actual.  

➢ Cal relativitzar el temps. En el cas que ens angoixe el fet de pensar el temps 

que estem perdent d’activitat muixeranguera, cal pensar que un any no és res 

comparat en tota la història d’una colla i que l’activitat muixeranguera no es limita 

només als assajos i les actuacions, sinó que hi ha moltes activitats que podem fer 

com a colla i ara és el moment de cuidar-ne la base social i de posar en pràctica 
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valors com la solidaritat, la cohesió grupal, la confiança, la motivació, els vincles 

intergeneracionals, l’amistat, el treball en equip, la diversió, la família, etc. 

➢ Intenta compartir les teves inquietuds i experiències amb persones de 

confiança. L’expressió i la validació d’aquestes és fonamental per a una integració de 

l’experiència i una bona gestió emocional. 

➢ Centra’t en els aspectes positius de la situació, implanta nous hàbits, 

aprofita el temps amb la família, els amics, amb tu mateix, i continua programant 

activitats agradables i adoptant rutines dins l’entorn muixeranguer, per exemple. 

➢ Informa’t sobre tècniques de desactivació que et puguen ajudar a gestionar 

moments d’angoixa (tècniques de respiració, relaxació, mindfulness…). 

➢ Recomanem que les colles, especialment els equips que n’estan al capdavant, 

gestionen el seu temps de descans i desconnexió després d’aquests mesos de 

gestió virtual, ja que, per poc que hagem fet, gestionar una situació amb tanta 

incertesa ―sense saber què hem de fer, què ens espera, com hem de procedir, sovint 

sense habilitats tecnològiques per fer front a la situació i sense rebre un feedback 

directe de la nostra colla― ben segur que ha suposat un nivell d’estrès del qual 

caldria recuperar-se abans de tornar a l’activitat muixeranguera per tal de poder fer-

ho amb totes les garanties. Per això pensem que l’agost podria ser un bon mes per 

portar a terme aquest descans. Aquelles colles que en situació de normalitat no 

descansen e l’estiu, es podran plantejar un canvi, donades les circumstàncies, o bé 

podran prosseguir amb la temporada mitjançant les activitats recomanades en aquest 

protocol i sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries vigents. 

➢ En el cas de sentir que no podem controlar el nostre estat d’ànim o d’angoixa, 

hauríem de buscar ajuda professional. 

 

Si ens posem en el lloc de l’altra persona, entendrem que totes les expressions 

emocionals són normals i han de ser respectades; si ens donem temps a nosaltres 
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mateixos i a la resta, segur que, a poc a poc, recuperarem la nostra normalitat i 

podrem tornar a gaudir de les muixerangues i del seu fet social amb la mateixa 

tranquil·litat que ho fèiem abans. 

XICALLA 

Els infants i els adolescents són col·lectius poc castigats per la malaltia des del punt de vista mèdic, 

però, de la mateixa manera que les persones adultes, s’han hagut d’adaptar a una situació nova en 

un espai curt de temps, amb els recursos disponibles fins al 

moment i sense la capacitat d’entendre tot el que passava. Per 

aquesta raó, haurem de tindre una cura especial amb aquest 

col·lectiu en tots els sentits. Per una banda, perquè la xicalla no 

expressa el seu malestar de la mateixa manera que les persones 

adultes i poden no ser conscients de la necessitat d’ajuda i, per 

una altra banda, perquè la seua interpretació de la situació 

dependrà, en gran part, de com les persones adultes els 

transmetem tot el que passa al seu voltant. 

Segons l’Associació Espanyola de Pediatria, aquest col·lectiu ha estat sotmès a importants canvis 

en les seves rutines familiars, socials, educatives, d’oci, etc. durant el confinament, i som 

conscients de l’impacte psicològic i emocional que aquests poden tindre segons l’etapa de 

desenvolupament de l’infant, però, sobretot, també segons com ho ha viscut la família. És normal 

que en la situació viscuda es mostren atemorits o desconfiats, ja que no han tingut la capacitat 

d’entendre la realitat que vivim. La situació de cada família i la manera com haja transmès i gestionat 

la situació seran determinants a l’hora d’analitzar les conseqüències del confinament i la nova 

normalitat. Ens podem trobar casos d’estrès agut, irritabilitat, labilitat emocional, retorn de pors 

evolutives ja superades, malsons, rabioles (rabietes), etc. Totes aquestes reaccions són el reflex 

d’una ansietat per a la gestió de la qual no tenen ferramentes. Hem d’esmentar també que, en molts 

casos, s’ha posat en valor la família i s’ha sabut revertir positivament la situació. De tota manera, 

l’impacte que un confinament de sis a vuit setmanes puga tindre en la salut somàtica i emocional 

de la xicalla no és una cosa irreversible ni afecta tota la xicalla per igual. El que sí que és important 
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és conèixer aquest impacte, fer-ne una valoració i previndre o tallar situacions potencialment 

greus. 

Des de la Federació Coordinadora de Muixerangues, es va fer arribar una enquesta a totes les colles 

per tal de valorar l’estat psicològic i anímic de la xicalla i saber fins a quin punt aquesta situació 

podria afectar el retorn muixeranguer i mobilitzar així totes les ferramentes per oferir un pla de 

desescalada adaptat a la situació de la xicalla i les famílies (en breu se n’emetrà l’informe amb els 

resultats i una anàlisi de la situació en què es troba la xicalla). En aquest sentit, farem les següents 

recomanacions: 

⮚ És important que entenguem que els menors manifesten el malestar psicològic de 

diferents maneres: problemes per a dormir, somatitzacions (mal de panxa, mal de cap, 

vòmits…), irritabilitat (rabioles, baralles amb germans, trencament d’objectes…), plors, 

retrocessos evolutius (tornar a pixar-se al llit o a dormir amb els pares…), es mostren més 

sensibles o nerviosos… 

⮚ És molt important la comunicació, que els donem veu i els escoltem. Cal que normalitzem 

el que senten i els aportem una sensació de seguretat i control. Segons l’edat dels menors, 

caldrà que els ajudem a verbalitzar les emocions, perquè potser ells no hi troben paraules.  

⮚ Cal que els donem informació i resolguem els seus dubtes, però sempre adaptant el 

llenguatge i el contingut del que diem a l’edat del menor, segons el que pot arribar a 

entendre i/o assimilar. Donarem la informació mínima que la xicalla necessita. Per a aquest 

cas, s’han elaborat contes específics sobre la COVID-19 que poden ajudar molt a parlar 

d’emocions i entendre el moment que vivim a través de situacions que són més properes i 
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comprensibles per a la xicalla.  

⮚ S’ha de tindre cura de saber conscienciar sobre la importància de complir les mesures de 

seguretat sense caure en l’alarmisme. Caldrà ser flexibles i educar, més que obligar al 

compliment de les normes.  

⮚ Davant de la situació d’incertesa i de falta de 

rutines pròpies (escola, extraescolars, etc.), és 

important que elaborem nous horaris i noves 

rutines que els donen la sensació d’ordre i 

control, un aspecte molt important per reduir la 

resposta d’ansietat i inseguretat. 

⮚ Per a aquells qui mostren por a eixir de 

casa, caldrà que els anticipem abans d’eixir 

què farem, on anirem, què ens trobarem, etc., i que mai els forcem. Ens adaptarem a la seua 

evolució. Els pot ajudar anar acompanyats d’algun objecte que els dona seguretat (una nina, 

una joguina…). També serà convenient parlar després de com s’han sentit, concloent amb 

un missatge positiu com ara que «ho han fet molt bé i a la propera ho faran encara millor», 

sempre transmetent tranquil·litat i control per la nostra part. 

⮚ No els forçarem a romandre en situacions que els generen angoixa, sinó que començarem 

per aquelles que toleren amb facilitat, per tal d’evolucionar progressivament cap a la 

normalitat. 

  

Per a als adolescents també serà una etapa complicada, ja que el procés de l’adolescència 

suposa, per ell mateix, un període de canvis a nivell fisiològic, psicològic, social i emocional al qual 

s’han d’adaptar. Per a aquest col·lectiu, en concret, fem les següents recomanacions: 

⮚ És important que facilitem el contacte d’aquests amb els seus iguals, ja siga de manera 

física com virtual, ja que en aquesta etapa la identificació amb el grup és fonamental. 
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Intentarem negociar amb ells per tal que facen un ús responsable de les noves tecnologies. 

⮚ En aquest període, la percepció dels riscos sol ser més baixa, i és una etapa que es 

caracteritza per la impulsivitat i la inseguretat, per la qual cosa és normal que ens trobem 

amb conductes de risc (com saltar-se les recomanacions de seguretat), compulsives o 

addictives. En aquest sentit, serà fonamental generar un espai per al diàleg amb ells on els 

permetem expressar les seues emocions i els seus punts de vista, validant-les sempre, per 

facilitar així la comunicació i poder entrar en negociacions, on reforçarem la importància 

dels valors, els donarem responsabilitats i motivacions i els donarem suport, 

independentment que n’expressen la necessitat o no. Els adolescents necessiten els adults 

en les situacions crítiques, encara que també necessiten el seu espai i trobar la seua pròpia 

identitat. 

NOTA: Si, en qualsevol dels casos, estem preocupats per la situació dels nostres fills i filles, es 

recomana consultar un professional. 

3. CRONOGRAMA 
 

Per tal d’unificar criteris i facilitar a les colles el retorn progressiu a l’activitat 

muixeranguera, facilitem aquest cronograma (elaborat d’acord amb l’evolució 

prevista i sense poder avançar res més). Cal aclarir que, a partir de setembre, podem 

trobar-nos tres situacions: 

1. Que seguim en la situació de nova normalitat i que, per tant, haurem de seguir 

les recomanacions d’aquest protocol. En aquest cas, les colles podran establir 

una planificació indefinida de la pretemporada. 

2. Que retrocedim cap a les recomanacions de les fases I, II o III (esperem que no 

retrocedim fins al confinament), per la qual cosa haurem de seguir les 

recomanacions del primer Protocol de tornada a l’activitat muixeranguera. 
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3. Que s’elimine com a mesura sanitària la distància de seguretat (bé perquè s’ha 

trobat una vacuna o un tractament per la COVID-19, o bé perquè el virus ha perdut 

virulència). Aquest serà l’únic cas en què podrem reprendre l’activitat 

muixeranguera com la coneixíem abans de la pandèmia. 

Així doncs, la proposta cronològica que fem des de la Federació Coordinadora de Muixerangues és 

la següent: 

NIVELL JULIOL AGOST SETEMBRE MESOS SEGÜENTS 

SOCIAL Activitats virtuals. 
 
Activitats presencials 
complint la normativa 
vigent. 

Descans. 
 
Sense activitat social 
programada (excepte les 
colles que tinguen 
esdeveniments 
referents). 
 
 

Inici de l’activitat no 
presencial: reunions, 
organització, planificació 
de la temporada…  
 
Activitats virtuals sempre 
que siga possible. 
 
Activitats presencials 
complint la normativa 
vigent. 

Si ens mantenim en la 
nova normalitat, igual 
que a setembre. 
 
 
Ens adaptarem a la 
normativa de la fase 
vigent en el moment. 

FÍSIC Activitat física a nivell 
individual/personal. 

Descans. 
 
Sense activitat física 
programada. 
 
Promoció de l’activitat 
física a nivell 
individual/personal. 

Pretemporada: 
preparació física des de 
la FCM i a nivell intern de 
cada colla. 

Pròrroga: en el cas de 
seguir en nova 
normalitat, continuar amb 
el programa d’activitat 
física de setembre. 
 
Si s’acaba l’estat 
d’alarma: NORMALITAT 
(recomanem el 
manteniment de la 
formació física). 
 

TÈCNIC Sense assaig. Descans. Sense assaig. En el cas de seguir 
sense novetats i en nova 
normalitat: sense assaig. 
 
Si hi ha 
vacuna/tractament o no 
cal la distància de 
seguretat: Reprendrem el 
Assajos 

PSICOLÒGIC Acceptació de la situació 
i de les emocions. 
 
Exposició progressiva al 
contacte social i físic 
(sempre complint les 
mesures de seguretat). 
 
Compartir experiències i 
inquietuds amb persones 
de confiança. 

Desconnexió/descans. Adaptació progressiva. 
 
Planificar i comunicar: 
establir fases internes 
per a reprendre l’activitat 
de la colla de manera 
progressiva i informar-ne 
a la colla. 
 
 
 

Atendre les 
recomanacions 
psicològiques exposades 
al protocol. 
 
Vetllar pel bon estat 
psicològic i emocional de 
la colla. 
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4. CONCLUSIÓ 
 

Aquestes són les recomanacions que fem des de la Federació Coordinadora de 

Muixerangues per a la nova normalitat, adaptades a les recomanacions sanitàries 

vigents. Aquestes seran permanents fins que no superem la situació de crisi sanitària 

i no necessitem mantenir distàncies de seguretat, fins i tot es pot donar el cas que la 

situació involucione cap a fases anteriors i s’haja de tornar al primer protocol, en el 

qual s’especifiquen les pautes recomanades per a les fases I, II i III.  

El protocol serà sempre flexible i haurem d’anar consultant-lo en funció de la fase en 

què ens trobem fins que puguem entrar en una normalitat «real» en la qual puguem 

tornar a l’activitat muixeranguera tal com la coneixíem abans de l’epidèmia. 

Les muixerangues són molt més que fer torres humanes, i així 

ho demostra la seua vessant cultural i social. Des de la 

Federació Coordinadora de Muixerangues volem destacar, 

mitjançant aquest protocol, la importància dels valors 

muixeranguers com són la cura, l’estima, la cooperació i la 

solidaritat, els quals hem de posar en valor en moments difícils 

com els que patim ara. Considerem que ara és el moment de tindre cura de la nostra 

base social, posar a les persones per davant de tot i fomentar la cohesió grupal de 

les colles. Eixe és el motiu pel qual, des de la Federació Coordinadora de 

Muixerangues, fem una aposta ferma per no retornar als assajos fins que no es 

puguen realitzar activitats socials sense distància de seguretat, ja que el fet de fer-ho 

comportaria deixar fora de la nostra activitat a una part de la colla. Considerem que, 

quan tornem a la plaça, ha de ser perquè ho podem fer totes i tots, perquè una colla 

la formem totes i tots, perquè totes i tots som necessaris, perquè totes i tots fem 

pinya, i perquè, com que estimem el que fem, esperarem el moment adequat per 

tornar. 
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5. ANNEXOS 

ANNEX I 
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