COMUNICAT

Data: 12 de març de 2020

MESURES EXCEPCIONALS PER CONTRIBUIR
A LA CONTENCIÓ DEL CORONAVIRUS
Atenent les darreres disposicions de la Generalitat, la comissió tècnica i política,
creada a l'Ajuntament de Montornès per al seguiment de la situació derivada del
COVID-19, ha pres les següents mesures preventives per contribuir a la
contenció de l'epidèmia.

Les mesures entraran en vigor aquest divendres, 13 de març, i estaran
vigents fins al 27 de març (inclòs), en funció de l'evolució dels
esdeveniments.
- Tancament dels següents equipaments i suspensió de les activitats associades
(també les organitzades per entitats):













Biblioteca
Can Saurina
Casals de la Gent Gran
Casal de Cultura
CEM Les Vernedes i zones esportives municipals (inclosa la Carpa
Polivalent El Sorralet)
Centre d'Atenció Comunitària
Centre Infantil La Peixera i Centre Infantil Pintor Mir
Centre Juvenil Satèl·lit
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
Espai Cultural Montbarri
Hotel d'Entitats
Llar d'infants Pública El Lledoner

- Suspensió del mercat setmanal dels dies 13, 14, 20 i 21 de març.
- L'atenció a la ciutadania (OAC, Oficina del barri, Serveis Socials, Arxiu Històric i Dept.
d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç) es prestarà de forma primordialment
telefònica i l'atenció presencial es limitarà a les visites concertades.
- Les activitats culturals i la programació d'espectacles del Teatre Margarida Xirgu
queda ajornada. La reprogramació de les activitats es comunicarà en breu.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat l’Ajuntament de
Montornès del primer cas positiu de coronavirus a una persona del municipi.
L’Ajuntament de Montornès demana a la ciutadania que mantingui la calma i que
segueixi els consells de prevenció que marca el Departament de Salut. En cas de
dubte, i abans de desplaçar-se al Centre d'Atenció Primària, cal trucar al 061 o al
93 326 89 01 (per demanar cita prèvia).
Amb l'objectiu de minimitzar els riscos a la població, l'Ajuntament de Montornès
demana a les entitats i al sector privat deixar de programar activitats, d'acord amb els
criteris establerts per les autoritats sanitàries.
Així mateix, l'Ajuntament està a disposició de la ciutadania per qualsevol consulta o
aclariment respecte a les afectacions en els serveis causades per aquesta situació
excepcional.
Adoptem les mesures amb serenitat i respecte pel bé de tothom.

