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Molins de Rei passa a la Fase 1 

A partir de dilluns, 25 de maig, a les 00 h, Molins de Rei passa a la fase 1 de la desescalada. 

L’Ajuntament demana a la ciutadania que respecti les noves normes així com els consells i 

recomanacions de les autoritats sanitàries. 

El Ministerio de Sanidad va confirmar, la tarda de divendres, que tots els municipis del Baix 

Llobregat passen a la següent fase de la desescalada. L’èxit d’aquest avenç és gràcies a l’esforç 

de tota la ciutadania i mantenir la fita, i continuar avançant, dependrà de la capacitat de la gent 

per no exposar-se al contagi i respectar la distància mínima, de 2 metres, entre persones. 

Recordem a tots els molinencs i molinenques les novetats de la fase 1 a la nostra vila: 

 Reunions de fins a 10 persones, en espais tancats i a l'aire lliure, sempre mantenint la 

distància de seguretat de 2 metres entre cada individu. 

 Es permet la mobilitat general dins la nostra regió sanitària (Baix Llobregat, Barcelonès 

Sud, Alt Penedès i Garraf) per a les activitats autoritzades. 

 Es permet l'obertura de terrasses al 50 % de la seva capacitat. 

 Es permet l'obertura d'hotels i allotjaments turístics, amb l'excepció de les zones 

comunes. 

 En les vetlles i enterraments, s’admetrà un nombre màxim d'assistents: 15 persones a 

l'aire lliure; 10 persones en espais tancats. 

 Es permet l'obertura dels llocs de culte, amb un aforament màxim del 30 % de la 

capacitat habitual. 

Recordem també que hi ha altres mesures que continuen vigents: 

 Ús obligatori de mascaretes a l’espai públic als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai 

tancat d’ús públic o obert al públic, si no es pot mantenir la distància de 2 metres entre 

les persones. 

 No és obligatori l’ús de mascaretes en persones amb dificultats respiratòries, que ho 

tinguin contraindicat per motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats 

incompatibles o per causa de força major o situació de necessitat. 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-1/index.html
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/barcelona/
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 Recomanació, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de 

conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. 

Franges horàries: 

o De 6 a 10 h: esport i passeig. 

o De 10 a 12 h: gent gran. 

o De 12 a 19 h: menors de 14 anys. 

o De 19 a 20 h: gent gran. 

o De 20 a 23 h: esport i passeig. 


