
ENTENDRE I AFRONTAR
LA DESESCALADA

GUIA PER A JOVES



Què és la desescalada?

És un procés controlat i progressiu en que la
ciutadania podrà anar recuperant la normalitat
molt ordenadament perquè no hi haja pics ni
tornada als contagis.

Quant durarà?

És durà a terme en quatre fases, per províncies i
té previst culminar a finals de juny amb l'arribada
d'una "nova normalitat", si segueixen els terminis
preestablerts.



Quines són les seues fases?

Fase de "preparació": es pot eixir de casa a passejar o/a córrer una
hora. S'obrin establiments amb cita prèvia.

FASE 0

FASE 1

Es començaran a obrir les botigues menudes, però amb estrictes
mesures de seguretat. Els centres comercials seguiran tancats.

FASE 2

Obertura de restaurants (al 30%), col·legis per activitats de reforç,
1/3 de l'aforament de cinemes, teatres i museus.

FASE 3

La mobilitat serà més flexible, es suavitzaran les mesures en
restaurants i els centres comercials obriran el seu 50% d'ocupació.



Preguntes freqüents:

Podem eixir els
 majors de 14 anys?

Van a haver classes?

Sí, pots fer les activitats
 permeses per la gent gran 

amb permís dels pares i 
mares o responsables.

No, el nou curs escolar comença
al setembre. En algunes províncies
es reobriran els centres educatius
amb tres propòsits: reforç, per a
xiquetes i xiquets que els seus 
pares o mares treballen i per 

celebrar la EvAU.
 



Anem a poder anar al cine
o a un concert?

Quan podré veure a les
meues amistats?

Sí, quan s'arribe a la 
Fase 2, però sempre amb 
restriccions d'aforament.

Encara no se sap quan,
però segurament a partir

de la Fase 2.

Quan puc visitar
els meus majors?

Si no són de grup de risc,
des de la Fase 1.



Quan podrem 
fer esport?

Anem a poder
anar a la platja?

L'activitat esportiva a l'aire
lliure amb poca gent serà
possible des de la Fase 1.

Els gimnasos, per ara,
només podran fer

entrenaments individuals.

He de portar
mascareta?

Quan una província arribe
a la Fase 3. Les condicions

les marcaran els ajuntaments.
Les piscines encara
queden pendents.

Ara com ara, no és obligatori,
però altament recomanable.



Ara ens trobem en l'última fase i hem d'estar disposades i disposats a
seguir les recomanacions de les autoritats i a buscar alternatives per a
ajudar als altres i a nosaltres mateixos, tot i que encara predomina la
incertesa. Hem de ser responsables!
 

ACCEPTACIÓ
Normalitat

equilibri
comprensió

ADQUISICIÓ DE
NOUS HÀBITS
Aprenentatge

curiositat
flexibilitat

Totalment! El confinament està compost per fases, i cadascuna
d'aquestes porta associades unes emocions diferents.
 

És normal com em sent?

TRISTESA
Por

ansietat
apatia

NEGACIÓ
Incredibilitat

irrealitat
desconfiançaRÀBIA

Enuig
frustració

culpabilitzar



Informa't a través de canals oficials.
 

Què puc fer per a portar-ho millor?

No cregues tot allò que es comparteix. Fuig de les "Fake News". 
 

Aprofita el temps per a fer les coses que t'agraden i per a les
que mai tens temps.

 Crea't una rutina i segueix-la.
 Mantigues contacte amb les teues amigues i amics.
 Fes exercici.
 Busca el racó favorit de la teua casa i passa temps allà.
 



Per a més
informació

sobre
recursos

Telèfons 
d'atenció 

Psicològica

Amb qui puc parlar?

Ajuda
especialitzada

-Mancomunitat de la Ribera Alta
 962 41 41 42. Horari: 09:00 a 14:00 h.   
 -Suport Psicològic Violència de Gènere:
 682 916 136 i 682 508 507 (WhatsApp).

-UPCCA Mancomunitat Ribera Alta:
962 414 142 i 646 262 036 / upc@manra.org.
Horari: 09:00 a 14:00 h.
-EEIIA Mancomunitat Ribera Alta:
962 41 41 42 / eeiia@manra.org
Horari: 09:00 a 14:00 h.
-Fundació ANAR: www.anar.org
-Col·legi Oficial de Psicòlegs CV:
www.ayudaduelo.copv.es
 

-Agència d'Igualtat i Convivència Mancomunitat
Ribera Alta:
962 41 41 42 / igualtat@manra.org
Horari: 09:00 a 14:00 h.
-Departament de Joventut Mancomunitat Ribera
Alta:
962 41 41 42 / joventut@manra.org
Horari: 09:00 a 14:00 h.
-Institut Valencià de la Joventut: 
www.ivaj.gva.es
-Xarxa Jove: www.xarxajove.info
-Institut de la Joventut: www.injuve.es
 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
 
 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT


