
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 



 





 

COMUNICAT DAVANT LES NOVES MESURES DE CONTENCIÓ DE COVID-19 
Sant Feliu de Llobregat, a 31 d’octubre de 2020 

 

Davant la situació actual de rebrot de la pandèmia i tenint present que el Govern espanyol 
va aprovar l’estat d’alarma el diumenge 25 d’octubre i la resolució SLT/2700/2020, de la 
Generalitat, de 29 d'octubre sobre les mesures aplicables a tot Catalunya per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, amb la durada prevista de 15 dies, 
 

Es donen les següents indicacions: 
 

1. Extremar les mesures de seguretat sanitàries  
Ús de la mascareta, higiene de mans, distància de seguretat, ventilació freqüent i 
adequada, així com tenir presents les indicacions que el Bisbat ha anat comunicant 
al llarg de la pandèmia. 

2. Confinament nocturn  
No hi pot haver cap activitat pastoral presencial, des de les 10 de la nit fins a les 6 
del matí. 

3. Aforament dels temples pels actes religiosos 
Actualment és del 30%. 

4. Catequesi i altres activitats pastorals 
Tret de les celebracions litúrgiques, queden suspeses les activitats presencials 
durant 15 dies. Segons les possibilitats, cada parròquia mantindrà els contactes 
amb les famílies. 

5. Assistència als cementiris 
Allà on sigui costum es podrà fer una pregària al cementiri, seguint la normativa de 
l’autoritat competent de cada lloc. 

6. Serveis de la Cúria diocesana 
Els serveis de la Cúria continuen disponibles amb atenció telemàtica. Per a 
qualsevol necessitat podeu adreçar-vos a la Secretaria General, al telèfon 93 632 
76 30 o a l’e-mail: secretaria@bisbatsantfeliu.cat 

7. En el cas que algun prevere o diaca hagi de fer una sortida d'urgència per raó de 
l’exercici del seu ministeri durant la nit o bé amb motiu del tancament perimetral 
del municipi 
Caldrà portar complimentat el document: Certificat autorresponsable de 
desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19, que ha emès la 
Generalitat de Catalunya, i la fotocòpia del nomenament corresponent o el carnet 
expedit per la Secretaria General. Aquesta, si és necessari, podrà emetre un 
certificat personal. 
 

Documentació adjunta: 
 

 Certificat autorresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19. 
https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

 Mesures aplicables a tot Catalunya per contenir la pandèmia 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-
per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/#bloc2 

 Infografia: Noves mesures per aturar l’increment de casos de COVID-19 a Catalunya (Adjunt 
al correu). 
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