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Modificacions de les mesures per a la contenció de la COVID-19  

del  8 al 15 de març 

 
El Govern mantindrà set dies més, fins el 15 de març, el gruix de les mesures actuals per frenar la propagació de la 

COVID-19, però flexibilitza les condicions de determinades activitats. 

 

A partir del 8 de març els bars i restaurants podran obrir de dos quarts de vuit del matí fins les cinc de la tarda. 

Fora d’aquesta franja horària, els clients no podran romandre a l’establiment. 

 

Poden accedir a la infografia resum 

 

Altres mesures aprovades 

 

Àmbit esportiu: 

 

• Es mantenen les limitacions en aforaments i la cita prèvia, si bé ara permetrà la reobertura dels vestidors. 

• Es reprenen les lligues federatives regulars a partir dels 16 anys. 

• Totes les competicions s’hauran de celebrar sense públic. 
 

Àmbit universitari: 

 

• La presencialitat a les universitats continuarà reservada a les pràctiques i les avaluacions. 

• Es permetrà la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no 
es podrà superar aquest percentatge en cap universitat. 

 

Activitats extraescolars: 

• Es podran realitzar, però mantenint els grups màxims de 6 persones per aula en les etapes d’educació 
infantil, primària, i ara també a la secundària, al batxillerat i als cicles de formació professional. 

• Podran fer activitats amb més de sis alumnes per aula només els grups estables escolars o part d’aquests. 
 

Àmbit del lleure educatiu: 

• Tant en espais interiors com a l’aire lliure i mantenint els grups màxims de 6 persones. 

• Alumnes d’educació infantil, primària, i ara també els de secundària, batxillerat i cicles de formació 

professional. 
 

Equipaments cívics: 

• Podran fer activitats presencials a l’aire lliure els majors de 60 anys, ja siguin de caire físic o 
d’entrenament de la memòria. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/mesures-8-marc.pdf
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• Els grups no podran superar les 6 persones. 

• Altres tipus d’activitats es podran fer exclusivament per mitjans telemàtic. 
 

Activitats culturals: 

 

• Les biblioteques, museus, arxius, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals poden 
organitzar activitats. 

 

Finalment, el gruix de mesures ja vigents es mantenen, com el toc de queda i el confinament comarcal, que 

continuaran com fins ara. 

 

 

Un cop estigui la Resolució publicada, s’enviarà una nova circular. 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate 

 

 

 

L’Hospitalet, març de 2021 
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