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COMUNICAT D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL (PROCICAT)  EN FASE D’EMERGÈNCIA 1 

 

Es suspenen totes les activitats organitzades per l’Ajuntament i 
es procedeix al tancament dels equipaments municipals a partir 
de divendres 13 de març, i durant les properes dues setmanes. 
 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en vista a la situació actual de pandèmia del 

virus COVID-19, ha acordat l’adopció d’un seguit de mesures preventives per a la seva 

contenció i seguiment. 

 

Cal destacar que aquesta informació i mesures poden ser actualitzades tan bon punt 

apareguin nous comunicats oficials. Les mesures son aplicables per a les properes 

dues setmanes, fins el divendres 27 de març, període que pot ser prorrogat en funció 

de l’evolució dels contagis del coronavirus.  

 

Seguint les recomanacions i acords presos per la Generalitat de Catalunya per 

prevenir i controlar el coronavirus, es prenen mesures per evitar aglomeracions i 

trobades d’un nombre elevat de persones tant en espais oberts com tancats. 

 

COMUNICAR que constituït el comitè d’emergència municipal s’adopten les mesures 

següents: 

 

Escola i Llar d’infants:  

Els centres escolars “La llar d'infants Els Gallarets” i  “L’escola Lloriana” tancaran a 

partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos com també les 

activitats extraescolars. 

També queda suspesa la jornada de portes obertes de l’escola prevista per aquest 

dissabte, 14 de març. 

 

Centre de dia:  

Quedarà suspès el servei d’atenció diürna des del proper dilluns 16 fins al 27 de març 

ambdós inclosos.  

 

Gent Gran: 

Es suspenen almenys durant 15 dies les activitats organitzades per les juntes que 

gestionen les activitats dels casals de la gent gran, tan a Sant Vicenç com a Vil-Seca i 

Borgonyà. 
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Equipaments esportius:  

Es procedeix al tancament dels equipaments municipals i en conseqüència a 

l’anul·lació de les activitats que hi havia programades: Pavelló municipal, Camps de 

futbol de Sant Vicenç i de Borgonyà.  

 

Equipaments culturals:  

Punt 16, pis d’entitats, aula de cultura, sala polivalent, teatre de Borgonyà  i torre de 

les monges de Vila-seca. 

 

Mercat ambulant:  

Durant dues setmanes s’anul·la el mercat del diumenge. 

 

Actes populars: 

Suspendre totes les activitats d’oci, culturals i religioses organitzades per 

administracions o entitats que es duguin a terme en aquests propers 15 dies. 

 

Empreses: 

Recordar a les empreses del municipi que segueixin les recomanacions fetes pel 
Consell de Relacions Laborals per a empreses i persones treballadores sobre el 
coronavirus SARS-COV-2. 

 

Altres Recomanacions: 

Realitzar totes les gestions administratives de l’Ajuntament de forma telemàtica o via 

telefònica, evitant els tràmits de forma presencial. 

 

 

Finalment, demanem a la ciutadania comprensió, responsabilitat i col·laboració davant 

aquestes mesures, alhora que es limiti tota l’activitat possible.  

 

Recordem que davant el dubte cal trucar al telèfon de Salut respon: 061 i que a la web 

del Departament de Salut és on trobarem la informació oficial i actualitzada: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici 

 

La informació continguda en el present comunicat s’anirà actualitzant d’acord a les 

instruccions i comunicacions rebudes dels diferents departaments competents. 

 

 

 

Sant Vicenç de Torelló, 13 de març de 2020  


