
BAN
NOVES RESTRICCIONS A CATALUNYA PER LA COVID-19: CONFINAMENT PERIMETRAL

Davant el creixement de la corba de contagis, la Generalitat de Catalunya ha decretat noves mesures de restricció 
que entren en vigor a partir de divendres, 30 d’octubre de 2020.

MOBILITAT
- No es podrà entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana
-- Restricció de mobilitat entre municipis durant el cap de setmana (des de les 6:00 del divendres fins les 6:00 del 
dilluns)

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
- Cessament de l’activitat cultural presencial i tancament dels centres esportius, públics i privats. 
-Tancament dels equipaments municipals de caire cultural, esportiu i de lleure:

   Teatre Can Rajoler
   Casals Municipals de la Gent Gran
      Escola de la Natura
   Pavelló Municipal d’Esports/ Piscina Municipal / Pistes d’Atletisme/ Pistes Municipals de Petanca/ 
   Camp Municipal de Futbol Josep Seguer/ Parc de Cal·listènia
   Casal Can Butjosa / Teatre Can Butjosa
   Casal de Joves Cal Jardiner/ Pista poliesportiva i pista d’skate- 

- Escola Municipal de Música: Classes en format online.
- Casal de Joves Cal Jardiner: Es manté formació programada per SLOP.
  NOVA PROGRAMACIÓ ONLINE: Cursos i tallers, Punt LGTBI, Punt d’Informació Juvenil, Servei             
 d’Assessorament socio-laboral i Suport i acompanyament Joves Covid-19
- Piscina Municipal: Lliurament dels nous carnets d'abonats, de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.
- Biblioteca Can Butjosa i Biblioteca Can Rajoler: Es manté servei de préstec.
- Sala d’exposicions Can Rajoler: aforament permès 33%
- Suspensió de totes les activitats extraescolars.
- Parcs infantils: oberts fins les 20:00 h

ALTRES SERVEIS MUNICIPALSALTRES SERVEIS MUNICIPALS
Menjador Casal Sant Jordi: Tancat a partir de dilluns 2 de novembre - Distribució a domicili
Menjador social Ca n’Oms: Tancat - Distribució a domicili
Centre Obert Espai Sol: Obert a partir de dimarts, 3 de novembre.
Servei de renovació de de targetes bus urbà: Casal Sant Jordi (de 10 a 13 h) - OAC (amb cita prèvia)

ES MANTÉ:
- Tancament de bars i restaurants. 
- Toc de queda nocturn entre les 22 hores i les 6 de la matinada.- Toc de queda nocturn entre les 22 hores i les 6 de la matinada.
-Serveis, comerç minorista i restauració, fins les 21 hores
-Ampliació de la prestació de serveis de restauració a domicili fins les 23 h
*La limitació horària ni de mobilitat no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, 
combustibles, emergències i actuacions judicials.
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