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Introducció i exposició de motius

• Les dades epidemiològiques de les darreres setmanes confirmen que no hi 

ha hagut rebrot posterior a la represa progressiva de l’activitat. S’ha mantingut 

un decalatge de dues setmanes entre fases per veure si tenien afectació.

• Fase 1: 20 d’abril.

• Fase 2: 4 de maig.

• Fase 3A: 18 de maig.

• Bon comportament de la població en el seguiment de les recomanacions.

• Resultats al 50% de la segona volta dels tests.



Segona ronda del estudi d’anticossos poblacional

• Fins avui (25/05) s’han realitzat:

• 57.300 tests en la segona ronda.

• 124.280 tests des de l’inici de l’estudi.

• PCR de la primera volta:

• 6.002 realitzades (en falten unes 20 encara de la primera volta).

• 81 positives (1,35%).

• Previsió de diagnosticar unes 110 persones com a resultat de l’estudi.



Resultats obtinguts en els 41.797 tests realitzats a la població en la segona volta (+50%):

• Percentatge de resultats

• Han generat anticossos un 9 % dels cribrats

*El percentatge restant correspon a tests no concloents i que s’estan repetint. 

Resultats al 50% de la segona volta dels tests

IgM IgG Número de tests % respecte el total*

- - 38.009 90,9 %

- + 399 1,0 %

+ - 2.552 6,1 %

+ + 797 1,9 %
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Fase 1: Activitats que faciliten la vida en confinament.

Fase 2: Activitats que no depenen del turisme.

Fase 3A: Primera subfase de la reincorporació progressiva.

Fase 3B: Segona subfase de la reincorporació progressiva. Resta d’activitats

ABRIL MAIG

Calendari d’aplicació de fases

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 29

29 30

JUNY



Tercera fase de represa de l’activitat econòmica

Comerç al detall i l'engròs

Venda de vehicles a motor

Hoteleria / restauració

Altres serveis a la comunitat

Detall de les activitats:
FASE 3B
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43.072
assalariats

Equipaments esportius

(comunals i privats)

Altres

13.060

Equipaments culturals

(museus, galeries d’art, 

centres d’autoaprenentatge i 

cinemes)



• Tots els sectors han d’aplicar les mesures de seguretat i les recomanacions 

marcades pel ministeri de Salut.

• Distància mínima d’1,5 metres

• Material protector: mascareta, guants, gel hidroalcohòlic 

• S’estan preparant protocols específics per sectors:

• Comerç

• Restauració

• Hotels

• Equipaments culturals

• Equipaments esportius

Protocols i recomanacions per a l’obertura de l’activitat



• Les escoles han de seguir els protocols marcats pel ministeri de Salut. A més, 

cada centre adapta al seu cas concret a les línies marcades per d’Educació.

• La xifra exacta d’infants que aniran a classe se sabrà dijous (s’està recopilant).

• Els centres han d’atendre les famílies que han demanat servei de guarda (<14 anys).

• Les associacions de pares i mares i les entitats gestores estan treballant per 

poder oferir el servei de menjador.

• Ludoteques: S’estan tancant els protocols.

• Es treballa tant amb les ludoteques públiques com les privades per traslladar-los

els protocols per a la seva obertura. Quan se sàpiga la demanda, es treballarà

per veure les necessitats d’infraestructures.

Represa de l’activitat educativa



• Relaxament de les restriccions de mobilitat fronterera:

• S’aixequen les restriccions a les dues fronteres pel que fa a l’entrada de turistes.

• S’estan acabant de decidir les mesures de prevenció aplicables als turistes.

• S’està treballant en els projectes de monitoreig específics de determinats sectors de la 

població i determinats establiments per al seguiment de la malaltia.

• Relaxament a partir de divendres de les mesures de confinament:

• S’eliminen les franges horàries per realitzar activitats esportives i de lleure

• Tot i que s’han de seguir evitant les activitats amb una gran 

concurrència de persones, es deixa sense efecte la 

recomanació de que les persones no es reagrupin entre elles.

Altres mesures



Gràcies per la vostra atenció


