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NOVES MESURES ALS ATENEUS ENFRONT LA 
COVID 
 
En motiu de les noves mesures adoptades el 29 
d’octubre per el que es prorroguen i es modifiquen 
les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID 19 al territori de Catalunya. 
 
Aquestes mesures entren en vigor el dia 30 
d’octubre i té una durada inicial de 15 dies. 
 
Les mesures més destacades són les següents: 
 
Limitació de l’entrada i sortida de persones. 
Com a norma general queda prohibida l’entrada i 
sortida de persones del territori de Catalunya. 
 
Des de les 6.00 hores de divendres fins a les 6.00 
hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de 
persones de cada terme municipal. 
 
Desplaçaments personals. 
Es recomana que els desplaçaments fora del 
domicili es limitin en la mesura del possible. 
 
Resten prohibits tots els desplaçaments i la 
circulació per les vies públiques entre les 22.00 
hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta 
prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, 
que caldrà justificar adequadament: 
 
Mesures de prevenció i higiene en centres de 
treball (també ateneus). 
Els ateneus poden restar oberts sense activitat, i els 
treballadors tot i que es recomana la mesura de 
afavorir el teletreball poden estar-hi de manera 
presencial complint sempre les mesures de 
prevenció i higiene. 
 
 
 
 

Reunions i trobades familiars. 
Continuen estan prohibides les reunions de més de 
6 persones, llevat que pertanyin a la bombolla de 
convivència. 
 
En les reunions que es concentrin fins a 6 persones 
en espais públics no es permet el consum ni 
d’aliments ni begudes. 
 
Activitats culturals, d’espectacles públics, 
recreatives i esportives. 
Es suspèn l’obertura al públic de les activitats 
culturals d’arts escèniques i musicals, teatres, 
cinemes, auditoris o similars tant en recintes tancats 
com a l’aire lliure. 
 
Els espais no poden organitzar activitats culturals 
amb assistència de públic. 
 
No es poden fer assaigs de cap tipus. Només es 
permeten els assaig de companyies professionals. 
 
Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i 
els equipaments esportius, tant de titularitat pública 
com privada a excepció d’entrenaments i competició 
professional. 
 
Activitats d’hoteleria i restauració. 
Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de 
restauració en tot tipus de locals i establiments. Els 
serveis de restauració es poden continuar prestant 
exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili 
o recollia a l’establiment 
 
Activitats docents, activitats de lleure infantil i 
juvenil (incloses les extraescolars). 
Les activitats docents, i les activitats d'intervenció 
socioeducativa s'han de dur a terme d'acord amb els 
corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè 
de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la 
normativa relacionada, aplicant rigorosament les 
mesures de prevenció i protecció de la salut. 
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Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, 
l'esport escolar i les activitats extraescolars que es 
realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del 
centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. 
 
Als efectes d'aquesta Resolució, no tenen 
consideració d'activitat extraescolar, perquè són 
ensenyaments reglats, la formació que imparteixen 
els centres d'educació d'adults, les escoles oficials 
d'idiomes i els ensenyaments de règim especial 
reglats. En aquests casos, els centres han d'adoptar 
mesures per reduir l'assistència presencial dels seus 
alumnes 
 
Equipaments cívics. 
En els equipaments cívics no es poden realitzar 
activitats cíviques i comunitàries grupals que 
impliquin presencialitat, llevat que es facin per 
mitjans telemàtics, sense que impliqui la 
presencialitat dels participants. 
 
Horaris de tancament. 
Els equipaments i les activitats que es puguin fer, en 
cap cas pot superar la franja entre les 6.00 hores i 
les 21.00 hores. 
 
 

RECOMENACIONS I NORMES DE SEGURETAT 
 
Us recordem, però, que cal continuar aplicant les 
mesures de seguretat com fins ara: ventilació de 
l’espai, ús de mascaretes, gel hidroalcohòlic, etc.  
 
És possible que aquestes normes puguin anar 
canviant en funció de com evolucioni la 
pandèmia. 
 

Serveis Jurídics de la FAC  
 
 
 
 


