
    

    

PLA D’OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS 
DAVANT LA PANDÈMIA A CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dissabte, 21 de novembre de 2020 

A partir de dilluns 23 de novembre s’inicia l’obertura 
progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya 
afectades per la COVID-19. 
 
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha mantingut 
diverses reunions amb els responsables del 
departament de cultura de la Generalitat de 
Catalunya i també amb representants del Procicat, 
per aclarir i consensuar alguns aspectes d’aquesta 
obertura progressiva. 
 
El pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 
trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho 
permet. 
 
Es recomana obrir els ateneus només per aquelles 
activitats que es detallen a continuació i no de 
manera generalitzada. Us demanem que continueu 
exercint una màxima responsabilitat als vostres 
equipaments per poder garantir el compliment del 
pla d’obertura. 
 

MESURES DEL TRAM 1  
 
PERÍODE 
Del 23 de novembre al 7 de desembre. 
 
El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord 
amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous 
ingressos hospitalaris. 

 Si la taxa es inferior a 0,9 i els ingressos 
disminueixen, es continuarà amb el procés. 

 Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els 
ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les 
mesures. 

 Si la taxa és superior a 1 i els ingressos 
s’incrementen, es revisaran les mesures 
presses. 

 
BARS I RESTAURANTS DELS ATENEUS 
Obertura de terrasses amb una distància mínima 
senyalitzada de 2 metres entre taules i una limitació 
de 4 persones per taula excepte grups bombolla. 

Les terrasses poden obrir al 100% respectant les 
mesures de distància. 
 
Els interiors podran obrir amb la limitació 
d’aforament del 30% i amb bona ventilació. La 
distància mínima entre taules és de 2 metres.  
 
L’horari d'obertura és de les 6 del matí a les 21.30h. 
A partir de les 18h, només per sopars. 
 
CINEMES, TEATRES, AUDITORIS I SALES DE 
CONCERTS 
Es poden obrir els teatres amb un  50% de la seva 
capacitat i màxim de 500 persones. Sempre caldrà 
mantenir la distància entre els assistents i l’ús de 
mascareta. 
 
Els espectacles han d’acabar, com a molt tard, a les 
22 hores. De totes maneres es recomana avançar al 
màxim possible els horaris de les representacions. 
 
L’entrada (tiquet) de l’espectacle serveix com a 
comprovant per tornar a casa després de 
l’espectacle (màxim 1 hora després de finalització de 
l’espectacle). 
 
Es demana que es tingui la màxima responsabilitat, 
tant els organitzadors dels espectacles com el 
públic. En finalitzar els espectacles recomanar al 
públic que no faci tertúlia ni es quedi al carrer. 
 
Es recomana que aquelles representacions que es 
puguin posposar es reprogamin a partir del gener del 
2021. 
 
MUSEUS, BIBLIOTEQUES I SALES 
D’EXPOSICIONS 
Continuen oberts museus, biblioteques i sales 
d’exposicions al 50% de la seva capacitat. 
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INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
Els equipaments a l’aire lliure poden obrir amb un 
aforament màxim del 50% i control d’accés. 
 
Els equipaments tancats poden obrir amb un màxim 
del 30% amb cita prèvia, i control d’accés. Les 
piscines no es podran obrir. 
 
No es poden utilitzar els vestuaris. 
 
ACTIVITATS ESPORTIVES A L'AIRE LLIURE 
Es permeten les activitats esportives a l'aire lliure 
amb un màxim de 6 persones a excepció de la 
pràctica esportiva federada que estan permeses. 
 
De divendres a les 06:00 h a dilluns a les 06:00 h, es 
permet l’activitat entre municipis limítrofs. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – TALLERS I 
ACTIVITATS DE LLEURE ALS ATENEUS 
Es permeten els tallers als ateneus fins a 6 persones 
i sempre utilitzant les mesures de seguretat 
establertes. 
 
Es permeten les activitats de l’àmbit del lleure 
educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en 
espais interiors, en grups de màxim 6 persones. 
 
Eviteu els jocs de taula i aquelles activitats en que 
s’hagi de compartir el material. 
 
Tots aquells tallers i activitats que no siguin 
estrictament necessàries es recomana que es 
posposin pel gener del 2021. 
 
ASSAIGS I ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 
Es permeten els assaigs (tant amateurs com 
professionals) dels espectacles que no es puguin 
posposar sempre amb les mesures de seguretat 
establertes pel Procicat. 
 
Es recomana que tots aquells assaigs que puguin 
esperar es posposin pels nous Trams.  
 

Els assaigs s’han de fer amb grups màxims de 6 
persones i si és necessari més gent que sigui de 
manera puntual. Tothom ha d’utilitzar mascareta i 
seguir les mesures de seguretat establertes. 
 
Tots aquells assaigs que no vagin destinats a fer 
una representació es recomana que es posposin pel 
gener del 2021. 
 
MOBILITAT 
La mobilitat de les persones d’entrada i sortida al 
territori de Catalunya està restringida tots els dies 
sense motiu justificat 
 
La mobilitat entre municipis està restringida l’entrada 
i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 
06:00 h del dilluns. 
 
No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 
06:00 h, excepte causes justificades. 
 
 
MESURES DE SEGURETAT 

 Utilització obligatòria de la mascareta 

 En activitats socials, 6 persones màxim, 
excepte bombolles de convivència. 

 Tots els espais han d’estar ventilats i amb 
totes les mesures higièniques recomanades. 

 Facilitar el teletreball. 

 Ús de gel hidroalcohòlic.  
 
MÉS INFORMACIÓ 
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Obertura-
progressiva-dactivitats 
 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-
z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/pla-obertura-
progressiva-activitats/ 
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