
[COMUNICAT]

Mesures excepcionals per evitar la propagació del Coronavirus

Davant l’actual  situació d’emergència sanitària i  atenent  les recomanacions del Govern de la

Generalitat, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres fa públiques les següents mesures de

contenció del Coronavirus. Aquestes mesures de caràcter excepcional entren en vigor a partir de

la signatura del decret d’Alcaldia,  número 150/2020, i  tindran una vigència mínima de quinze

dies.  El  consistori  informarà de qualsevol  novetat  a través del  web municipal  i  de les seves

xarxes socials.

En  primer  lloc,  es  recomana  a  la  població  seguir  atentament  els  consells  higienicosanitaris

decretats per les autoritats mèdiques, així com informar-se de l’evolució de la situació de risc a

través de fonts oficials i no fer cas ni difondre rumors. 

Els edificis municipals de la Casa de la Vila i de Ca l’Alfaro queden tancats al públic general. Es

recomana a totes les persones que hagin de fer tràmits amb l’administració que els posposin

sempre  que  sigui  possible.  Aquells  indispensables  només  s’atendran  amb  cita  prèvia  o

telefònicament. El grau d’urgència de la cita dependrà de la valoració tècnica. 

També es tanquen fins a nou avís els equipaments municipals següents:

- Biblioteca

- Camp de futbol municipal

- Casal de la Gent Gran

- Casal Jove

- Escoles bressol municipals

- Escola Municipal de Música

- Espai Labandària

- Museu-Arxiu 

- OAC Policia Local

- Pavelló municipal

Així mateix i d’acord amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya, se suspèn l’activitat a
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les  escoles  de  primària  Serena  Vall  i  Jaume  Llull,  i  a  l’Institut  Llavaneres.  També  queda

posposada la jornada de portes obertes prevista per dissabte 14 de març a l’Escola Serena Vall.

Es  tanquen  d’altra  banda  els  parcs  amb pistes  esportives  i,  en  la  mesura  del  possible,  es

recomana no visitar la resta de parcs ni el pipican per evitar aglomeracions.

D’altra banda, s’ajornen fins a nou avís els següents serveis i activitats: 

- El programa d’activitats de la gent gran.

- El servei de logopèdia.

- La cursa de la Dona de les 3 Viles i l’Ironkids de diumenge 15 de març.

- Les reunions de la comissió de les Olimpíades Popular.

- El Projecte Pont amb l’Institut Llavaneres.

- Les reunions del Consell de l’Infant.

- La sortida al teatre del mes de març.

- Les xerrades d’Educació adreçades a les famílies (dies 12 i 19 de març).

- El transport escolar.

- Les xerrades de tarificació social amb famílies.

- El mercat municipal dels divendres.

- Les trobades del Casal del Pèsol.

- La reunió del Consell municipal de Medi Ambient.

En general,  se suspenen totes les activitats municipals que tinguin una elevada presència de

persones i es recomana a les entitats locals que ajornin les activitats previstes per als propers

dies. En relació als actes programats per al mes d’abril,  se’n valorarà la suspensió durant les

properes setmanes.

D’altra banda, es recomana als establiments i serveis locals que posin a disposició dels seus

clients  dispensadors de solució alcohòlica.

L’Ajuntament de Llavaneres està seguint de manera permanent les informacions oficials, i ens

farem ressò de les comunicacions al respecte a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter i

Instagram). 

Sant Andreu de Llavaneres, 12 de març de 2020
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