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Finalment, què es pot fer i què no els dies festius de Nadal?
Es podrà celebrar Nadal, però serà diferent de qualsevol altre
any. Ja estan en vigor les noves restriccions per aturar els
contagis de Covid-19 durant el període nadalenc, anunciades
divendres passat. El Govern permet algunes excepcions en les
noves mesures que s'allargaran durant les properes tres
setmanes, especialment, durant els dies assenyalats. No hi ha
excepcions, però, en el cas de la restauració. Aquestes són les
mesures que s'han de complir durant les celebracions.

MOBILITATLa mobilitat està limitada a la comarca i es manté el tancament perimetral de Catalunya, però es
permeten els desplaçaments per visitar familiars, així com per anar a segones residències o establiments
turístics. Aquests desplaçaments s'han de fer amb una única bombolla de convivència i només estan permesos
entre el 23 de desembre i el 6 de gener.
TOC DE QUEDAEl toc de queda és entre les 22 h i les 6 h, però els dies festius s'allarga.La nit de Nadal (24
de desembre) i la nit de Cap d'Any (31 de desembre) és fins a la 1 de la matinada.La nit de Reis (5 de gener) és
fins a les 23 h de la nit.
REUNIONS FAMILIARSDurant tot el període, les trobades socials estan limitades a sis persones, tret de les
celebracions de Nadal.Per als dies assenyalats (24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1, 5 i 6 de gener), s'amplia la
limitació fins a 10 persones d'un màxim de dues bombolles de convivència.
FUNCIONAMENT DE LA RESTAURACIÓEls bars i restaurants poden obrir per servir esmorzars i
dinars.Han d'adaptar el seu horari de 7.30 h a 9.30 h, i de 13 h fins a 15.30 hNomés hi ha dues excepcions: els
restaurants dels hotels poden servir sopars només als hostes, i les àrees de servei de les autopistes poden servir
menjars sense limitacions horàries.L'aforament màxim és del 30% a l'interior dels locals.L'aforament a les
terrasses és del 100%. Tant a interiors com a exteriors s'han de garantir la distància mínima de dos metres
entre taules i amb quatre comensals com a màxim, excepte si són un mateix grup bombolla, que el màxim és
de sis.Només en els àpats dels dies festius es permeten taules de 6 persones de dues bombolles diferents.És
obligatori l'ús de mascareta.Es manté el servei per emportar de 19 h a 22 h, i a domicili de 19 h a 23 h.
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