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Milers d'infants tornen als carrers de Sant Cugat després de més de 40 dies confinats
Milers d'infants han tornat als carrers de Sant Cugat aquest
diumenge després de més de 40 dies confinats a casa. Els parcs
i les zones verdes de la ciutat, deserts des de feia setmanes, han
estat testimonis del primer dia de permís del govern espanyol
als menors de 14 per sortir a donar un passeig. En total, més
de 16.000 nens i nenes santcugatencs han tingut l'opció de
gaudir d'aquesta sortida sota una sèrie de condicions per
garantir el distanciament social i evitar el contagi del
coronavirus.

El compliment d'aquestes condicions, però, s'ha produït de manera desigual a Sant Cugat. L'ordre publicada al
BOE pel Ministeri de Sanitat indica, entre d'altres, que els infants han d'anar acompanyats d'un adult que
convisqui amb ells i que pot acompanyar fins a tres menors i que, si no es pot garantir el distanciament social,
cal que els infants també portin mascareta. Unes mesures que no s'han seguit per part de tothom, ja que
algunes famílies han aprofitat el permís per sortir tots junts al carrer.
Els protagonistes del dia, però, han estat els infants. Anant en bicicleta o patinet, jugant a futbol o simplement
corrent al voltant del Pi d'en Xandri, els més menuts han pogut tornar a estirar les cames a l'aire lliure i posar fi
a més de sis setmanes sense trepitjar el carrer. A partir d'aquest diumenge, ho podran fer una vegada al dia,
durant una hora i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa.
Els detalls de les condicions de les sortides amb menorsLa sortida diària s'ha de fer entre les nou del matí i les
nou del vespre.S'ha de mantenir el distanciament social i les mesures d'higiene.Un cop al dia, durant una hora,
i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa.Han d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells.
Pot portar fins a tres menors.Els menors poden córrer, saltar i fer exercici.Si no es pot garantir el distanciament
social, cal que els infants també portin mascareta, per exemple als establiments.No podran accedir a parcs o
zones infantils. Tampoc zones infantils comunitàries ni esportives.Poden portar joguines com patinets o
pilotes, així com en el cas dels més petits el cotxet.Els menors que tinguin febre o símptomes compatibles amb
la Covid-19 no podran sortir al carrer.
Pel que fa als menors de 14 a 18 anys, poden sortir a fer les mateixes activitats que es permeten als adults,
sempre que els seus tutors legals els ho permetin.
Infants: Si trobo algun amic parlaré amb ell des de la distància que toca. / Jo tenia moltes ganes de
sortir, ja que estava una mica agobiada a casa. / Hem pogut sortir, estava a casa avorrit i ara estic molt
content.
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