
 

BENVINGUTS! 
FEM DE PRADES 
UN LLOC SEGUR 

PER A TOTS 
 
 

Benvinguts a Prades! Us rebem amb els braços 
oberts però no oblideu de cuidar-vos i cuidar-
nos.  
 
La distància del poble als principals centres de 
contagi així com la ràpida adopció de mesures 
han evitat de moment la propagació del Covid-
19 al municipi.  
Ens agradaria que la generositat amb què us 
acollim tingui com a resposta el respecte cap als 
residents del nostre poble que té una població 
envellida força vulnerable.  
 
Per aquest motiu, apel·lem a la responsabilitat 
individual i us agraïm que llegiu aquest Manual 
de Comportament del Visitant del nostre poble 
per la vostra seguretat i la nostra. 
 
 

 

 

I. INDICACIONS GENERALS 

- L'ús de mascaretes és obligatori i 

de forma molt especial en espais 

on no es pugui mantenir el 

distanciament.  

- Mantingueu la distància de 

seguretat amb les persones que 

no hagin vingut amb vosaltres. Us 

demanem prudència màxima i 

respecte cap a  les edats de risc. 

- Recomanem caminar per la vostra 

dreta. Així entre tots ajudem a 

garantir la distància de seguretat 

entre persones.  

- En cas de tos o esternut feu-ho sobre un mocador o 

sobre el vostre avantbraç. 

- Eviteu tocar elements externs com són el mobiliari urbà, 

elements del nostre patrimoni, tiradors de les cases, etc. 

- Controleu als nens, ja que poden constituir un factor de 

risc per als nostres veïns.  

 

 

 

II. SENDERISME I ESPORTS A L'AIRE LLIURE 

- Segons el BOE de 30 de maig, a partir de la Fase 3 es 

permeten les activitats de turisme actiu en grups de fins a 

30 persones. 

- Respecteu el medi i no tireu objectes ni deixalles. 

- Recordeu mantenir la distància amb els que no vinguin 

amb vosaltres i camineu per la vostra dreta.        

 

III. HOSTALERIA 

Els nostres establiments d'hostaleria compten amb 

protocols interns d'adequació a la pandèmia i estan al 

corrent de les formes d'actuació sobre aquest tema. Us 

demanem: 

- Informeu-vos abans de fer la reserva de les normes i 

requisits que regeixen les actuacions de l'establiment en 

el qual pernoctareu. 

- Seguiu en tot moment les indicacions que us facin els 

encarregats en el taulell de registre (check-in).  

 



 

IV. BARS, RESTAURANTS I COMERÇOS  

Els nostres bars, restaurants i comerços compten amb 

protocols interns d'adequació a la pandèmia i estan al 

corrent de les formes d'actuació. Demanem: 

- Seguiu en tot moment les indicacions que us facin els 

encarregats dels nostres establiments.  

- Respecteu la distància de 

seguretat amb la porta i 

entre la gent quan espereu 

per entrar a un establiment.  

- Quan entreu en els mateixos, feu-ho amb la mascareta 

posada fins que us assignin taula o barra. Si opteu per una 

terrassa, mantingueu la mascareta posada fins que us 

assignin una taula a la terrassa.  

- Abans de seure, espereu 

que netegin la taula del bar 

o restaurant. 

- Els bars, restaurants així com les seves terrasses no són 

parcs infantils. Si aneu amb nens, han de romandre al 

vostre costat.   

- Renteu-vos les mans amb cura quan sortiu del bany i 

eviteu, en la mesura que sigui possible, tocar elements 

comuns.  

 

V. INCOMPLIMENT  

Pel bé de tots, l'incompliment d'aquestes indicacions donaria 

lloc a un advertiment per part de l'autoritat local que, en cas de 

reincidència, podria implicar una sanció.  

VI. ACTUALITZACIÓ  

Aquest Manual de Comportament sempre quedarà supeditat a 

la normativa nacional i autonòmica vigent a cada moment en 

matèria de seguretat sanitària i desenvolupament turístic.  

Podeu consultar el document de preguntes i respostes segons la 

Fase aquí: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-

mes-frequents/  

VII. AJUDEU-NOS A MILLORAR  

Millorem gràcies a les opinions dels nostres veïns i visitants. Per 

aquest motiu, si després de la vostra visita opineu que hi ha 

punts que hem de millorar, no deixeu de suggerir-lo en les 

oficines de turisme dels nostres pobles o escrivint-nos a: 

turisme@prades.cat.  

  

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ I GAUDIU DEL 

NOSTRE POBLE.  

  

 

BENVINGUTS! 

FEM DE PRADES 
UN LLOC SEGUR 

PER A TOTS 
 

 
Manual de Comportament del Visitant  

 


