AJUNTAMENT DE
MONTFERRER – CASTELLBÓ
Plaça de la Trobada s/n
25711-Montferrer

NOTA INFORMATIVA A 12 DE MARÇ DE 2020
COMUNICAT MESURES EN FASE D’ALERTA PER EVITAR
LA TRANSMISSIÓ DEL COVID-19 CORONAVIRUS
En el context actual i en vista de l'evolució de la situació relacionada amb el Coronavirus
Covid-19, s’informa a la ciutadania de les mesures adoptades en fase d’Alerta en l’àmbit
municipal de Montferrer i Castellbò, de forma coordinada i organitzada amb la
Generalitat de Catalunya i amb l’objectiu de seguir prestant la màxima atenció al ciutadà
i garantir la continuïtat del servei, assegurant al mateix temps la prevenció i control del
risc d'exposició de persones.
Les mesures adoptades en l’àmbit municipal i de forma temporal a partir del dia 13 de
març de 2020 i per un període mínim de 15 dies, són les següents:
Tancament del centre de Llar d’infants de Montferrer i l’Escola Rosa Campà
de Montferrer des del 13 de març al 27 de març. El Departament d’Educació, seguint
instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el
coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia
27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat
suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.
Queda suspesa qualsevol activitat pública en espectacles, sortides, trobades,
i similars, a la Sala Polivalent de Montferrer i locals socials del municipi.
Es suspenen les activitats que es duen a terme a la Sala Polivalent de
Montferrer i al Local social de Montferrer en col·laboració amb associacions i altres
administracions, següents:
o
o
o
o
o

Teatre
Ioga
Gimnàstica,
Activitats escolars i extraescolars amb l’escola Rosa Campà
Activitats escolars i extraescolars amb l’AMPA Rosa Campà.

Fins a la data, no ens consta cap contagi al nostre municipi, no obstant es creu
convenient actuar en prevenció i segons directrius establertes des de la Generalitat de
Catalunya i les mesures s’aniran actualitzant segons evolució i directrius de protocol
establert.
Us fem arribar espai creat per la sensibilització i informació ciutadana en relació amb el
nou CORONAVIRUS (COVID-19) a Canal Salut ( http://canalsalut.gencat.cat/ca/saluta-z/c/coronavirus-2019-ncov/) contenen la informació actualitzada i validada des de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Per descomptat, quedem a la seva disposició prioritzant l’atenció telefònica i digital
per qualsevol tràmit, pregunta i informació addicional que necessiti.
L’Alcalde, Albert Marquet Lacaya.
Montferrer, a 12 de març de 2020.
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Últimes mesures
del Govern en relació
al coronavirus SARS-CoV-2
Els esdeveniments esportius
s’han de fer a porta tancada,
sense públic. Se n’exceptuen les
activitats esportives de menors,
que hi podran anar amb els
familiars acompanyants.
Se suspenen les activitats
col·lectives superiors a 1.000
persones en espais oberts
o tancats.
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En les activitats de menys de
1.000 persones en espais oberts
o tancats, només es podrà
ocupar un terç de l’aforament
de l’espai.
Se suspenen les sortides
escolars en què hi hagi nens de
diversos centres (fires, cantades,
certàmens...), però NO les classes
ni les activitats extraescolars, que
es mantenen.
Instem a fer un ús responsable
del 061 i recordem que es pot
trucar a l’atenció primària per
qualsevol dubte i per emergències
greus i de risc vital al 112.

S’aconsella reagendar proves
rutinàries que es puguin ajornar
i representin major risc de contagi,
com espirometries o obtursacions
dentals.
També es recomana treballar
agendes flexibles deixant
espais per donar més cobertura
a la demanda no programada
i potenciar l’atenció sanitària
no presencial.
Pel que fa als hospitals i centres
sociosanitaris recomanem
limitar al màxim el nombre
d’acompanyants a les persones
que van a fer-se proves o visites,
així com els pacients que estan
ingressats.
Finalment, volem posar de
manifest de nou la generositat,
implicació i intel·ligència
col·lectiva de tots els
professionals sanitaris i apel·lar
a la responsabilitat i a la solidaritat
de la ciutadania.

/Salut

Benvolgut, benvolguda,
El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura
excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins
al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat
suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.
Seguirem prestant atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.
Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu,
però és recomanable evitar aquells de tipus presencial.
També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el
Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació
als dubtes que puguin sorgir.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

C. de la Pica d’Estats, 2
25006 Lleida
Tel. 973 279 999
educacio.gencat.cat



¡¢£¤¥¡¦§¨¦¡©¨ª¨¢¡¦«¡«§¨¬¡«¡¦ª®¡


¬¯°£©¬±

012342151462
07389 8 76 0728 
9724 51 2  !"#$%"!"&"$%'&%$"#'&%'&(
)""*%&%$"!$&$!&%&"*%'&(&'#%$#&%+''&(2892,5#-,.

/0102345046738097:40938054;<45=<>7;?@704;<54ABCADEFGDH4745046<104<1F5897:I4740@J45=FJK<93784;<4L<MFLN0LD2<450
9F23<297:I4<649F267;<L042<9<660L74O8<46=0;F>37242F1<64@<68L<64;<4;76302970@<2346F97054<24L<5097:40@J4<56
<6;<1<27@<2364@853738;720L76P
Q<L40O8<634@F378I4<24<54@0L94;<45=<63L03?R704;<4L<6>F6304045=<>7;?@70404E030582S0I4<54/<>0L30@<234;<4A0583
9L<849F21<27<234O8<4<64;793724@<68L<64O8<457@737245<64093717303649F5T5<9371<64O8<47@>57O8724<54@F17@<234F450
9F29<23L097:4;=8242F@JL<47@>FL30234;<4><L6F2<6P
U2417L3834;<45<64M098530364O8<4@=V024<6303403FLR0;<64><5640L3795<64WW4;<4504X5<74YZ[H\\]I4;<54HH4;=F938JL<I4;<
605834>^J5790I474H_PY4;<4504X5<74Y`[Y]Z_I4;<4HW4;=0JL75I4R<2<L054;<46027303I4<24L<5097:40@J45=0L3795<4WPY40a4;<450
X5<74YZ[H\\]I474<24<b<L97974;<4504M8297:4;<49FFL;72097:4O8<4@=03L7J8<7b45=B9FL;4;<54cF1<L24;<4HW4;<4M<JL<L4;<
H\H\4><L40546<R87@<234745=7@>8564;<45=U63L03?R704;<45<64<@<LR?297<64066F970;<6404@050537<643L026@7667J5<6
<@<LR<2364;=0534L769I
4
C<6F59d
4
DDY4A=0;F>3<245<64@<68L<64>L<1<2371<646<Re<236d
0a4U564<6;<1<27@<2364<6>FL3786I4>LFM<667F20564742F4>LFM<667F20564O8<46<49<5<JL72404E030582S046=V024;<4L<0573f0L40
>FL30430290;0I4<b9<>3<40O8<5564<24O8?4V74>0L3797>724@<2FL64;=<;03I4O8<4V74>F;<24020L409F@>02S036P
Ja4X04686><267:4F40KFL20@<234;<45<64093717303649F5T5<9371<64<24<6>076430290364F4FJ<L364O8<47@>57O8724820
9F29<23L097:468><L7FL404YP\\\4><L6F2<6P
U24<564906F64<24O8?40O8<63<6409371730364<64;<6<21F58>724<24<6>07640@J40MFL0@<236472M<L7FL64045<64YP\\\
><L6F2<6I4<64>F;<249<5<JL0L4^2790@<2346742F@g646=F98>048243<LN4;<45=0MFL0@<234@hb7@4083FL73f03I40@J
5=FJK<93784;<4R0L0237L4824<6>074;<46<>0L097:40;<O8034<23L<4<564>0L3797>0236P
BO8<63<64@<68L<64;<4L<63L7997:46=0>57O8<240409371730364;=<6><93095<64>^J5796I4L<9L<0371<6474O80566<1F54053L<64;=F97I
98538L056I4L<57R7F6<64F467@750L6I40@J472;<><2;?29704O8<467R8724FM<L3<64><L4824373850LI4<b>5F30;FL4F4FLR0273f0;FL
>^J5794F4>L7103P
4
DDH4X0417R?29704;=0O8<63<64@<68L<646=7279704<54;704YH4;<4@0LN4;<4H\H\4743<2<24820417R?29704@i27@04;<4YW4;7<6I
746:246869<>37J5<64;<4L<1767:4<249FV<L?297040@J45046738097:4<>7;<@7F5jR7904;<490;04@F@<2347I4<243F34906I46<L02
L<1760;<640@J490Lh93<L46<3@02054><L45=083FL7303460273hL70P
4
DDk4A:24L<6>F260J5<64;<549F@>57@<234;=0O8<63<64@<68L<64>L<1<2371<6I40@J468JK<997:4054L?R7@460297F20;FL
>L<1763404504X5<74YZ[H\\]I4;<54HH4;=F938JL<I4;<4605834>^J5790I45<64><L6F2<64Mi67O8<64F4K8Li;7O8<64373850L6I
<b>5F30;FL<64F4FLR0273f0;FL<64;<45<6409371730364<6@<230;<64<245=0>0L3034>L7@<L4;=0O8<6304C<6F5897:P
4
DD`4BO8<6304C<6F5897:46=V04;<4>8J5790L4054/lcE47404504>hR7204m<J4;<54/<>0L30@<234;<4A0583
nV33>d[[60583m<JPR<2903P903aP4B7bi4@03<7bI46=<290LL<R04045046<9L<30L704R<2<L054;<54/<>0L30@<234;<4A058345046<10
9F@8279097:40564;<>0L30@<2364;<45=B;@72763L097:4;<4504c<2<L0573034;<4E030582S049F@><3<2364<24@03?L70
;=723<L7FLI4;=<6>FL36474;<498538L0I407bi49F@4045=BK8230@<234;<4o0L9<5F20I404504p<;<L097:4;<4q82797>764;<
E030582S04745=B66F97097:4;<4E03050204;<4q82797>76474EF@0LO8<6I4><LO8?4<24>L<2R87249F2<7b<@<23474<24M0972
;7M867:P
~tyww{|w



rstutvwxyz{|xx}

HMHE

NOPQOERSOTOPUEVWEUPEXWYWQPUOZPZEVWE[PZPU\Y]P

ABCDEFGFHIEJEKKDLDHGHG
[^_JNRX[JIJHGG`KKLLJHGHG

1234567829

5 23 5

6253174
78566532 526
 

-../#(0&&*+0&1

233456778889:;<=>39=>37?@:=

!"#$#%&'()*+'',

