Jordi Badia Perea, alcalde de Calaf
FAIG SABER
Aquesta matinada, la Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC la resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures
enmatèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
En aquest sentit, posar-vos de manifest que:
- Mobilitat: S’estableix un confinament perimetral a tot Catalunya, exceptuant la
mobilitat essencial que inclou assistència a serveis sanitaris o socials, obligacions
laborals, professionals, empresarials instutcionals o legals; educació; retorn al lloc de
residència; atenció a persones amb necessitats o vulnerables; desplaçament a entitats
financeres o estacions de proveïment en territoris limítrofs, actuacions davant els
òrgans públics, judicials o notarials; renovació de permisos i documentació oficial;
realització d’examens o proves oficials inajornables.
- Caps de setmana: Confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les
06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
o Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
o Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
o Permís penitenciari
• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)
• Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
o Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
o Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
o Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La
bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
o Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais
públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.
- Activitat cultural: No es poden celebrar activitats en l’àmbit de cinemes, teatres o
concerts.
- Biblioteca: Ha de tancar. Només pot oferir servei de prèstec.
- Activitats esportives: Es suspenen els entrenaments no professionals.
- Comerç: Podrà obrir mantenint les restriccions ja vigents i amb un aforament
del 30%. Es manté el tancament de centres d’estètica.
- Bars i restaurants: Els serveis de restauració es poden continuar prestant
exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili, en horari de 6 a
23 hores, o recollida a l'establiment, respectant les restriccions de
mobilitat imposades als ciutadans.
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- Treball: Es segueix impulsant el teletreball i, quan no sigui possible, s’ha de
d’esgraonar l’entrada i flexibilitzar els horaris.
- Escola de música: Es mantenen les classes, es segueixen adoptant les mesures de
seguretat.
Us faig avinent que les mesures de protecció són mantenir la distància de seguretat,
les mans netes i l’ús de les mascaretes.
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