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[FAQ] Què es pot fer i què no entre el 22 i el 28 de febrer
El Procicat ha decidit allargar una setmana més el gruix de les
restriccions per evitar contagis de Covid-19. Només
s'autoritza la reobertura de les extraescolars, l'esport escolar i
el lleure educatiu per a infants d'Infantil i Primària i
s'equipara l'esport federat i els consells esportius perquè es
pugui entrenar amb més de sis persones i participar en les
competicions permeses. La resta de mesures vigents des del 8
de febrer es mantindran, com a mínim, fins diumenge 28.
Cugat Mèdia et detalla què pots fer i què no.

EM PUC MOURE ENTRE MUNICIPIS?Sí, el confinament continuarà sent comarcal.No es pot sortir de la
comarca sense causa justificada: motius laborals, educatius, sanitaris, actuacions davant d'òrgans judicials i
l'atenció i la cura de persones amb dependència.No hi ha excepcions per anar a segones residències o per
visitar familiars -si no són persones dependents-.
HI HA TOC DE QUEDA?Es manté el toc de queda. No es pot circular pel carrer entre les deu de la nit i les sis
del matí sense causes justificades, com els desplaçaments per feina o per atenció sanitària.
QUÈ PASSA AMB LES EXTRAESCOLARS?Es tornen a reprendre totes les activitats extraescolars, d'esport
escolar i de lleure educatiu dirigides a infants d'Infantil i Primària.
COM HA DE FUNCIONAR LA RESTAURACIÓ?Els bars i restaurants poden obrir per servir esmorzars i
dinars.Han d'adaptar el seu horari de 7.30 h a 10.30 h, i de 13 h fins a 16.30 h.Només hi ha dues excepcions:
els restaurants dels hotels poden servir sopars només als hostes, i les àrees de servei de les autopistes poden
servir menjars sense limitacions horàries.L'aforament màxim és del 30% a l'interior dels locals.L'aforament a
les terrasses és del 100%. Tant a interiors com a exteriors s'han de garantir la distància mínima de dos metres
entre taules i amb quatre comensals com a màxim, excepte si són un mateix grup bombolla, que el màxim és
de sis.És obligatori l'ús de mascareta.Es manté el servei per emportar de 19 h a 22 h, i a domicili de 19 h a 23
h.
PUC ANAR AL GIMNÀS? Sí, els gimnasos poden obrir amb un 30% de l'aforament i la pràctica esportiva
amb grups de menys de 6 persones.Les piscines poden obrir amb control d'accés i limitació d'aforament.Es
permet l'esport a l'aire lliure i les activitats físiques i esportives individuals, així com la pràctica esportiva a
l'exterior amb grups de menys de 6 persones.A més, pel que fa a l'esport federat, es podrà entrenar amb més de
sis persones i participar en les competicions permeses.Segueixen les competicions d'àmbit català que donen
accés a categories estatals o professionals.
PUC ANAR AL TEATRE O AL CINEMA?Els cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i circs poden
obrir al 50% de l'aforament i amb un màxim de 1.000 persones.No es pot sortir de la comarca per anar al teatre
o al cinema.Els museus, biblioteques i sales d'exposició també poden obrir amb un aforament fins al 50%.
I D'ALTRES ACTIVITATS CULTURALS?Es manté la suspensió de totes aquelles activitats de cultura
popular i tradicional.Les llibreries podran obrir els caps de setmana perquè són considerades equipament
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cultural.
COM AFECTA AL COMERÇ?Els comerços no essencials hauran de tancar el cap de setmana i els centres
comercials i els establiments de més de 400 metres quadrats hauran de tancar durant aquests dies.Els caps de
setmana, per tant, només podran obrir establiments que venguin aliments i farmàcies, a més de les
llibreries.També podran obrir comerços que venguin productes higiènics, els centres de veterinària, les
perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria.En qualsevol cas,
les botigues, comerços i mercadets no poden superar el 30% de l'aforament i per a aquells serveis amb
contacte físic es requereix cita prèvia.
ESTAN OBERTS ELS PARCS?Els parcs i jardins es mantenen oberts fins a les vuit del vespre, les zones de
joc com gronxadors incloses.
PUC VEURE ELS AMICS I LA FAMÍLIA?Les reunions socials estan limitades a sis persones com a màxim,
sempre que es doni compliment a les restriccions anteriors, que impedeixen, per exemple, que s'allarguin més
de les deu de la nit o que impliquin sortir de la comarca.
HI HA RESTRICCIONS PER ALS ACTES RELIGIOSOS?Sí, es poden celebrar amb un 30% de l'aforament
com a màxim, sense superar les 1.000 persones.
FINS QUAN ESTAN VIGENTS AQUESTES MESURES?Fins diumenge 28 de febrer.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les mesures, a un cop d'ull
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