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La restauració reobrirà dilluns fins al
toc de queda i amb taules de màxim
quatre persones
A partir del 23 de novembre, bars i restaurants podran obrir de les sis del matí
fins a les 21.30 hores amb les terrasses al 100% d'aforament

Un bar tancat, a la Sagrera. | Adrià Costa

"No és un pla de desescalada, és un pla de flexibilització de mesures". Així ha definit el Govern
l'itinerari que es posarà en marxa a partir del dilluns, quan reobriran la restauració i la cultura, per
relaxar algunes de les restriccions vigents des de fa un mes. El pla tindrà una durada mínima de
dos mesos i estarà dividit en quatre fases en les quals es mantindrà el toc de queda entre les deu
de la nit i les sis del matí i que estaran espaiades entre elles per un mínim de 15 dies. Les
restriccions de mobilitat s'aixecaran a partir del 21 de desembre, quan també s'ampliaran les
trobades de sis persones a deu tot coincidint amb el Nadal.
(https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/6628/sopars-empresa-sabatilles-paneresrenovades-idees-dels-restaurants-salvar-nadal)
No s'avançarà de fase, però, si les dades epidemiològiques no acompanyen i el Govern ja avisa que
es pot tornar enrere si empitjoren. El vicepresident Pere Aragonès ha assumit els errors en la
gestió del pla i la responsabilitat de la confusió en la comunicació, marcada per les filtracions. Tant
Aragonès com la portaveu, Meritxell Budó, han advertit que s'ha d'evitar "córrer" per evitar els
errors de la desescalada de l'estiu per evitar una tercera onada i que per això cal "fer compatible"
la recuperació econòmica amb la "responsabilitat" sanitària. "Si volem anar de pressa, la pandèmia
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ens tornarà a passar per sobre", ha avisat el vicepresident.

? S'inicia l'obertura progressiva d'algunes activitats amb mesures a tot Catalunya.
La primera fase entrarà en vigor dilluns i permet obrir bars i restaurants amb el 30% d'aforament i
la cultura i les instal·lacions esportives a l'aire lliure al 50%. pic.twitter.com/oczwT5Flvj
(https://t.co/oczwT5Flvj)
? Salut (@salutcat) November 19, 2020
(https://twitter.com/salutcat/status/1329412229092028418?ref_src=twsrc%5Etfw)
D'entrada, a partir del 23 de novembre, bars i restaurants podran obrir de les sis del matí fins a
les 21.30 hores -pràcticament fins al toc de queda- amb les terrasses amb el 100% d'aforament
però amb taules de màxim quatre persones si no són de la mateixa bombolla i separades entre elles
per dos metres de distància. L'ocupació de l'interior dels locals es limita al 30% i hauran de garantir
ventilació. Aquest aforament es podrà ampliar al 50% a partir de la segona fase i es mantindrà així
fins a la quarta.
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