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Els bars i restaurants agafen aire amb un horari ampliat ininterromput fins a les 17 h
La restauració ja pot obrir, a partir d'aquest dilluns, fins a les
cinc de la tarda en horari ininterromput des de dos quarts de
vuit del matí. És una de les flexibilitzacions que va decidir el
Procicat de les mesures anti-Covid. També augmenta la
presencialitat a les universitats, amb una aforament màxim
del 30%, i s'amplien les extraescolars per als alumnes de
batxillerat i formació professional. En l'àmbit esportiu obren
els vestidors per als usuaris de les piscines i altres activitats i
reprenen les competicions esportives federades a partir dels 16
anys. D'altra banda, també es relaxen les mesures als centres
cívics per als majors de 60 anys que podran fer activitat física
i tallers de memòria a l'aire lliure i en grups de 6 persones
màxim. Es reprenen, a més, els actes culturals a museus,
biblioteques i sales d'exposicions.

Les noves mesures tindran vigència durant una setmana.
Fins ara, els bars i els restaurants podien obrir en dues franges, la d'esmorzar, de 7.30 h a 10.30 h, i la de dinar,
de 13 h a 16.30 h. Ara s'ha decidit eliminar el descans que hi ha pel mig i ampliar mitja hora més, fins a les 17
h, a més del servei a domicili i de recollida a les nits.
Pel que fa a la presencialitat a les universitats, el govern no fixa quins cursos han de tornar (més enllà dels de
primer curs) i dona aquesta autonomia a cada universitat per decidir-ho, sempre que es respecti l'aforament
màxim del 30% que s'ha fixat.
Tot i deixar obrir els vestidors dels centres esportius i piscines, la consellera de Salut, Alba Vergès, ha
demanat "fer un ús racional" d'aquests espais i sempre que sigui possible dutxar-se a casa.
La resta de mesures restrictives, com el confinament comarcal, continuen, per ara, una setmana més.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/152749.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 11/05/2021

