
 

BAN 
Miquel Àngel Méndez, alcalde de Premià de Mar 

INFORMO 

Tot i que continua la declaració de l’Estat d’Alarma, els menors de 14 anys 

poden sortir al carrer, però ho han de fer de manera gradual i complint les 

mesures de seguretat:   

a) Els infants de 0 a 13 anys poden sortir de casa una vegada al dia i un  

màxim d’una hora, sempre acompanyats d’una persona adulta. 

b) Les sortida s’ha de fer entre les 9 i les 21 h i es recomana que es faci en 

les franges horàries següents: entre les 11 i les 13 h per als menors fins 

a 6 anys i entre les 16 i les 18 h per als de 6 anys o més. 

c) Cada persona adulta podrà acompanyar un màxim de 3 infants. 

d) El passeig s’haurà de fer dins una distància d’1 km des del domicili. 

e) S'ha de mantenir una distància mínima de 2 m  amb altres persones. 

f) No es permet l’accés a parcs infantils ni tampoc a instal·lacions 

esportives a l’aire lliure. 

g) Es pot passejar per la platja però amb responsabilitat i complint en tot 

moment les distàncies de seguretat.  

h) Es pot portar bicicleta o patinet però usant-los sempre a una velocitat de 

passeig, sense córrer.  

i) Cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans i després de sortir de 

casa. 

j) L’ús de mascareta és recomanable a partir dels 3 anys.  

k) Per facilitar les distàncies de seguretat, es fan les següents 

recomanacions per passejar:   

Gran Via de Lluís Companys i C. de la Mercè: vorera cantó platja  

circulació direcció nord (Vilassar) i vorera cantó muntanya 

circulació direcció sud (El Masnou). 

 

Camí Ral (carretera N-II): circulació direcció sud (El Masnou). 

 

C. de la Plaça: circulació direcció platja per les dues voreres. 

 

C. d’Elisenda de Montcada: circulació direcció muntanya per les 

dues voreres. 


