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L’Ajuntament cancel·la tots els actes en equipaments municipals i a
la via pública durant els propers 15 dies

Dimecres 11 de març de 2020

Entre d’altres mesures de prevenció del coronavirus, el consistori també
tancarà a partir de demà els casals de gent gran, limitarà l’aforament dels
edificis municipals i reforçarà el servei de teleassistència.

El Comitè municipal de seguiment de l’emergència sanitària generada pel
coronavirus ha decidit aquest migdia prendre diverses mesures que seran efectives a
partir de demà dijous 12 de març i fins al dijous 26 de març, ambdós inclosos.

La relació de mesures, que té per objectiu la prevenció del contagi del coronavirus
COVID-19, és la següent:

-       La suspensió de tots els actes públics programats en equipaments municipals o
a la via pública, ja siguin organitzats per l’Ajuntament o per entitats i/o privats.

-       El tancament dels dos casals de gent gran (Catalunya i Plaça Major).

-       La limitació de l’aforament dels edificis municipals (El Mirador, Biblioteca
Antoni Tort, Ludoteca Les 3 Moreres, equipaments esportius, etc.).

-       El reforçament del servei de teleassistència adreçat a persones grans i/o amb
dependència.

Així mateix, es recomana al conjunt de la població que restringeixi la seva activitat
social i eviti 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,
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persones malaltes, etc.).

A més, es demana a la ciutadania, i també en especial als col·lectius de risc,  que no
acudeixi presencialment al Centre d’Atenció Primària 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). Per a més informació sobre
el coronavirus també es pot consultar el web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
.

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

Afectacions a l’agenda d’activitats

Pel que fa a les afectacions més importants a l’agenda d’activitats s’informa que:

-      Queda anul·lada la Fira de Sant Josep del proper 19 de març i altres actes
associats.

-      Es cancel·len o s’ajornen totes les activitats previstes a l’Auditori Municipal
Miquel Pont durant els propers 15 dies. D’aquesta manera, no es faran les
projeccions de cinema dels divendres i dels diumenges, les activitats escolars de la
Guia Didàctica ni altres activitats habituals com les sessions de l’Aula d’Extensió
Universitària per a Gent Gran.

-      Se suspèn l’activitat dels balls de saló de la Sala Blava de l’Espai Tolrà durant
els propers 15 dies. 

-      La Regidoria de Cultura ha ajornat la funció de Bona gent, de Quim Masferrer,
prevista el dijous 19 de març, per al diumenge 13 de setembre, a les 20.30 h.
L’Auditori bescanviarà les entrades per a la nova funció programada. Tanmateix, les
persones que ho prefereixin podran sol·licitar la devolució de l’import de les
entrades. Podeu consultar les condicions al web www.auditoricastellar.cat.

-      L’Esbart Teatral de Castellar ha informat que totes les funcions previstes de
l’obra Pulmons, que s’havia de fer entre el 20 de març i el 5 d’abril, s’ajornen fins a
nova data.

-      S’han reprogramat les jornades de portes obertes de les escoles que s’havien de
fer els propers dies. Podeu consultar les noves dates i horaris a
http://www.castellarvalles.cat/34165/avis/1028/

També s’informa que s’ha anul·lat la lectura “Totes 8 en diem 8”, prevista avui
dimecres, 11 de març, a les 21 h a l’Ateneu.

Cal recordar que la Generalitat de Catalunya ha activat avui l’alerta del Pla de
Protecció Civil PROCICAT per a malalties emergents a causa de l’expansió del
coronavirus COVID-19.

Per a més informació:

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

www.castellarvalles.cat/coronavirus
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