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Com serà aquest Nadal? Àpats de màxim 10 persones i mobilitat lliure
Tothom està pensant en com seran les festes de Nadal d'aquest
any. Amb les restriccions provocades per la pandèmia de
coronavirus tots som conscients que no seran com cada any,
però fins ara no sabíem fins a quin punt. Amb el pla de
desescalada oficial que ha fet públic aquest dijous el Govern
de la Generalitat ens en podem començar a fer una idea, tot i
que hi pot haver variacions en funció de com evolucionen les
dades epidemiològiques a cada territori. El Govern ja
adverteix que hi ha zones del país que podrien canviar de
tram de la desescalada de forma asimètrica. Però imaginem, si
Sant Cugat avançar pels trams de desescalada tal com està
previst, com seran els dies de Nadal, Cap d'Any i Reis?

TRAM 3: Del 21 de desembre al 3 de gener
Nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any:
Reunions de màxim 10 persones, com a molt de dues famílies (bombolles de convivència) diferents.Ja es pot
entrar i sortir de Catalunya sense cap limitació de mobilitat.Durant els 15 dies es manté el toc de queda entre
les 22 hores i les 6 hores del matí (afecta la Nit de Nadal i la Nit de Cap d'Any)La Missa del Gall del dia de 24
de desembre tindrà l'aforament al 30%, i s'hauria d'avançar l'hora pel toc de queda.Els cinemes i teatres estaran
oberts amb un 70% de l'aforament amb un màxim de 500 persones.L'aforament dels comerços serà del 50%, i
el dels centres comercials del 30%.
TRAM 4: Del 4 al 17 de gener
Nit de Reis i dia de Reis:
Reunions de màxim 10 persones, com a molt de dues famílies (bombolles de comvivència) diferents.Es pot
entrar i sortir de Catalunya sense cap limitació de mobilitat.Durant els 15 dies es manté el toc de queda entre
les 22 hores i les 6 hores del matí (afecta la Nit de Reis)L'aforament dels comerços i dels centres comercials
serà del 50%.Els cinemes i teatres estaran oberts amb un 70% de l'aforament amb un màxim de 1.000
persones.
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