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Aquests són els serveis de Sant Cugat que tornen amb la fase 1
Sant Cugat entrarà aquest dilluns en fase 1 del
desconfinament. Des de l'Ajuntament ja s'han deixat llestos
per reactivar-se serveis municipals com el de biblioteques o el
de transport públic urbà i s'està treballant per recuperar el
mercadet dels dijous i per reobrir equipaments esportius.

Les freqüències de l'autobús urbà s'incrementen a partir d'aquest dilluns, amb un 92,5% del servei. El Museu
del Claustre del Monestir obre a partir d'aquest dimarts amb els horaris habituals, però l'aforament reduït a un
terç. El Celler Modernista i el Vilab tornen a obrir aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig. Les biblioteques de
Sant Cugat reobren aquest dijous, però només amb servei de préstec i amb horaris modificats. La Biblioteca
Central obrirà de 10h a 14h. Les biblioteques de Mira-sol i Volpelleres obriran de 16h a 20h. El cementiri
municipal torna a obrir dilluns en horari habitual, però amb restriccions: caldrà portar mascareta i garantir el
distanciament social, només hi podrà haver 2 persones al servei de tràmits i s'haurà de demanar cita prèvia. De
la mateixa manera que en la fase 0,5, es podran celebrar funerals i vetlles al tanatori, amb un aforament màxim
de 15 persones a l'aire lliure i 10 a l'interior. La fase 1 permet el retorn dels mercadets setmanals.
L'Ajuntament està consensuant amb els paradistes com i quin dijous tornaran a la plaça d'Octavià. Malgrat que
la fase 1 permet l'obertura d'algunes instal·lacions esportives, l'Ajuntament no obrirà els equipaments esportius
de la ciutat. L'executiu està elaborant un pla de reobertura per garantir la seguretat. Pel que fa a l'obertura de
les terrasses de bars i restaurants, el govern està estudiant cas a cas la possibilitat d'ampliar els espais i, per
tant, poder incrementar el nombre de taules.
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