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Ban de l'alcalde, Ignasi Giménez Renom

Dijous 12 de març de 2020

L’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès,

FA SABER:

Que el Comitè municipal de seguiment de l’emergència sanitària generada pel
coronavirus COVID-19 ha adoptat aquesta setmana diverses mesures amb l’objectiu
de prevenir-ne el contagi.

La relació de mesures, que seran efectives des del divendres 13 març i fins al dijous
26 de març, ambdós inclosos, és la següent:

-       El tancament al públic de tots els equipaments municipals a excepció de:

El Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador
Els serveis de Salut Pública i Atenció Social de l’Espai Tolrà
La Policia Local
El Mercat Municipal i aparcament subterrani

-       Els serveis d’atenció ciutadana d’El Mirador i de l’Espai Tolrà atendran
presencialment les gestions bàsiques. La resta de serveis municipals oferiran atenció
telefònica (tel. 937144040) i telemàtica. (www.castellarvalles.cat).

-       La suspensió de tots els actes i activitats col·lectives en equipaments
municipals o a la via pública, ja siguin organitzades per l’Ajuntament o per entitats
i/o privats, fins al dia 26 de març.
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-       La recomanació a tots els titulars d’equipaments privats de tipus lúdic,
esportiu, educatiu i cultural  a cessar l’activitat oberta al públic durant el mateix
període.

-       La suspensió del mercat ambulant dels dissabtes 14 i 21 de març.

-       El reforçament del Servei d’Atenció Domiciliària i del Servei de
Teleassistència adreçats a persones grans i/o amb dependència.

Es recorda que la Generalitat de Catalunya ha anunciat el tancament de tots els
centres educatius i universitaris des de divendres 13 de març i durant 14 dies. En
l’àmbit municipal, es tancaran també les escoles bressol municipals, l’Escola
Municipal d’Adults i l’Escola Municipal de Música.

Des de l’Ajuntament es fa una crida al conjunt de la ciutadania a mantenir la calma
alhora que apel·lem a la responsabilitat individual durant els propers dies. És per
això que es recomana:

-       Restringir l’activitat social i evitar en la mesura del possible els espais amb
concentracions elevades de persones. Aquest consell s’adreça en particular als
col·lectius de risc (gent gran, persones malaltes, etc.).

-       No acudir presencialment al Centre d’Atenció Primària ni als centres
hospitalaris si no es tracta d’una urgència. En cas de necessitat de contacte amb el
serveis sanitaris, s’aconsella trucar al telèfon de Salut Respon 061 o al del mateix
CAP (937471111).

Cal recordar que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el Pla de Protecció
Civil PROCICAT per malalties emergents passa a fase d’emergència 1.

El Comitè municipal de seguiment de l’emergència sanitària es reuneix diàriament i
informarà puntualment sobre la possible modificació i/o ampliació de les decisions
adoptades.

Demanem comprensió davant aquestes mesures preses en una situació
d’excepcionalitat.

Per a més informació podeu consultar els portals web
canalsalut.gencat.cat/coronavirus i www.castellarvalles.cat/coronavirus i les xarxes
socials municipals.

El que es fa públic per general coneixement.

 

L’alcalde
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