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Molins de Rei passa a la Fase 2 

A partir d’avui dilluns, 8 de juny, Molins de Rei passa a la fase 2 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, 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 2:  

 Franges horàries: Passejar i practicar esport no professional sense límit horari per tota 

la regió sanitària, EXCEPTE: 

o De 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h 

o SÓN FRANGES RESERVADES ALS MAJORS DE 70 ANYS. 

 Es permet la mobilitat general dins la nostra regió sanitària Barcelona (Barcelona 

ciutat, Metropolitana Nord [Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el 

Vallès Oriental] i Metropolitana Sud [l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el 

Barcelonès Sud]) per a les activitats autoritzades. 

 Reobrir les piscines per a activitats esportives i recreatives, amb un aforament de fins al 

30%, i en el cas de les piscines recreatives, mitjançant cita prèvia. 

 Reunions de fins a 15 persones, en espais tancats i a l'aire lliure, sempre mantenint la 

distància de seguretat de 2 metres entre cada individu. 

 Visitar persones en residències o habitatges tutelats, però només als centres sense cap 

cas de COVID-19 o als centres que tinguin ben delimitats els casos positius en zones 

separades. 

 Anar als centres comercials, on només es permet el 40% d’aforament, sense fer ús de 

zones comunes o recreatives. 

 Reobren al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum dins del 

local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no superin el 40% de 

l’aforament. Dins del local, únicament es pot consumir assegut a taula i, 

preferentment, mitjançant reserva prèvia. No s'admet l'autoservei a la barra per part del 

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

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/barcelona/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-2/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/barcelona/
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 Es permet l'obertura d'hotels i allotjaments turístics, i fer ús de les zones comunes, 

amb un aforament restringit al 30% de la seva capacitat. 

 En les vetlles i enterraments, s’amplia el nombre màxim d'assistents: 25 persones a 

l'aire lliure; 15 persones en espais tancats. 

 Es permet l'obertura dels llocs de culte, i s’amplia l’aforament màxim al 50% de la 

capacitat habitual. Es permeten els casaments amb condicions. 

 Assistir a cinemes, teatres, monuments i altres espais culturals, amb restriccions del 

30% de l’aforament. Als espectacles culturals, sempre asseguts i amb butaques 

preassignades (màxim de 50 persones en espais tancats; màxim de 400 persones en 

espais a l’aire lliure). Fer ús de les biblioteques, amb un 30% màxim d’aforament. 

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. 

 Recomanació, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de 

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


