Cugat.cat / noticies
Estat d'alarma: es podrà sortir per anar a comprar, a treballar i per motius de força major
L'Estat espanyol queda en estat d'alarma que preveu, entre
altres mesures, limitar al màxim el moviment dels ciutadans.
Només es podran fer desplaçaments per anar a fer la compra,
a treballar o per motius de força major alhora que s'obliga el
tancament de tots els establiments que no venguin productes o
serveis de primera necessitat. De moment, les mesures
extraordinàries s'allargaran durant 15 dies i s'afegeixen a les
ja decretades a Catalunya i Sant Cugat, com el tancament dels
centres educatius, els equipaments i els espais d'oci i de
restauració.

Així ho ha anunciat aquest dissabte el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després d'un Consell
de Ministres extraordinari per aprovar les mesures per frenar l'expansió del coronavirus. El decret, que aprova
l'estat de l'arma des d'aquest dissabte, detalla vuit supòsits pels quals sí es podrà circular per la via pública:
Per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat Per anar a centres sanitaris Per anar i
tornar a la feina per efectuar 'prestació laboral, professional o empresarial' Per retornar al lloc de residència
habitual Per assistir i tenir cura de gent gran, menors, persones dependents, amb discapacitat o especialment
vulnerables Desplaçaments a entitats financeres o desplaçaments 'per força major o situació de necessitat'.
Així mateix, el govern espanyol dicta el tancament de tots els locals i establiments fora dels que venguin
productes de primera necessitat (alimentació, farmàcia, centres mèdics, tintoreries, òptiques, ortopèdies,
botigues d'alimentació d'animals domèstics i tecnologia). La permanència en supermercats i farmàcies haurà
d'estar 'l'estrictament necessària', segons el document, que apunta que s'evitaran aglomeracions i es controlarà
que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de com a mínim un metre.
Aquestes accions s'hauran de dur a terme de manera individual. El Ministeri d'Interior també pot acordar el
tancament de les carreteres. Mentrestant, els vehicles podran circular per a les activitats ja citades o per anar a
benzineres.
Quins serveis segueixen actius a Sant Cugat?
Sanitat
Els Centres d'Atenció Primària (CAP) i serveis sanitaris, oberts perquè són primeres necessitats.
Alimentació
Els supermercats i els mercats municipals obriran portes. Els grans distribuïdors ja han assegurat que
l'abastiment està garantit.
Mobilitat
El transport públic funciona de moment amb normalitat. Tant el servei d'autobusos urbans i interurbans com
FGC i Renfe funcionen amb restriccions. En el cas de FGC, a l'estació de Sant Cugat hi passen vuit trens per
hore durant les hores punta.
Altres serveis de primera necessitat
Farmàcia, tintoreries, òptiques, ortopèdies, botigues d'alimentació d'animals domèstics i tecnologia.
Quins espais han hagut de tancar? Què s'ha hagut d'anul·lar?
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Restauració i comerç, tancats
Els espais de restauració de Sant Cugat estan obligats a tancar les portes des d'aquest divendres.A partir del
decret d'estat d'alarma, també estan obligades a abaixar persianes totes les botigues i comerços que no venguin
productes de primera necessitat.
Dependències municipals
L'Ajuntament ha decretat el tancament de totes les dependències municipals
Parcs infantils
L'Ajuntament ha dictat el tancament d'aquests espais de lleure.
Esports
La majoria de federacions esportives tant catalanes com espanyoles han decidit suspendre durant 15 dies les
competicions i l'activitat.
Zones comercials
El Sant Cugat Centre Comercial ha tancat totes les botigues excepte l'hipermercat Carrefour i les botigues
d'alimentació.
Cultura i oci
La crisi del coronavirus també afecta la cultura i l'oci santcugatenc. Tots els espectacles i activitats queden
suspeses.
Els gimnasos i les discoteques de la ciutat també hauran de tancar portes a causa de les restriccions.
Litúrgia
La Parròquia de Sant Pere d'Octavià ha suspès totes les celebracions públiques al Monestir fins a nou avís.
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