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BAN 3/2020
ACTIVACIÓ MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19
D’acord amb les previsions rebudes des del Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (CECAT) de la Direcció General de Protecció Civil, l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat ha acordat AVISAR a la població a través del mitjans de
comunicació municipals de l’adopció de les accions preses.
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Davant l’emergència sanitària, ens cal actuar de manera prioritària i des de la
unitat, la coordinació i la màxima colꞏlaboració entre administracions, agents de la
societat i ciutadania, per la qual cosa s’ha creat el Comité municipal de seguiment
del coronavirus que ha pres les mesures indicades a continuació i que són
d’aplicació a partir d’avui.



D’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya del Departament de Protecció Civil, es comunica que el pla
d'actuació del pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase d'alerta a
EMERGÈNCIA-1, i s’han pres les següents mesures d’aplicació a partir de
demà divendres dia 13 de març: s'ordena el tancament les llars d’infants,
les escoles, els instituts i els centres universitaris de tot Catalunya i el tancament dels casals cívics i de gent gran de la Generalitat amb la finalitat de
protegir els colꞏlectius més vulnerables.



Segons comunicat del mateix Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya, se suspenen o ajornen totes les activitats d'oci, culturals,
esportives i religioses que impliquin una concentració superior a 1.000
persones. Qualsevol altra activitat que comporti una assistència inferior a
1.000 persones es podrà celebrar, però només si s'ocupa un terç de
l'aforament autoritzat. L'objectiu és garantir una distància suficient entre
els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país,
en espais oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com
per privats.



Segons el comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física, se suspenen les competicions i esdeveniments esportius al territori
català. Tanmateix, se suspenen les gales, celebracions i festes de l’esport,
ja siguin organitzades per entitats públiques o privades. Respecte al
comunicat oficial dels Consells Esportius de Catalunya, se suspenen totes
les competicions dels jocs esportius escolars de Catalunya.



D’acord amb Departament d’Afers Socials, i pel que fa a les residències
de gent gran, discapacitat, i salut mental, insta a reforçar les mesures
higièniques, a la suspensió temporal de nous ingressos, i a la restricció al
màxim de les visites dels familiars als centres. Aquest mateix Departament,
i en l’àmbit de l’educació en el lleure, anulꞏlen tota activitat de caus, esplais
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i altres activitats que suposin coincidència d’infants i joves de centres
educatius diferents.
Aquest mateix Departament ha comunicat que es tanquen els Casals de
Gent Gran i s’anulꞏlen les activitats culturals adreçades a aquest colꞏlectiu.



Es cancelꞏlen o ajornen totes les activitats i programes en equipaments
municipals i espais públics promogudes per l’Ajuntament i totes aquelles
en les que la Generalitat de Catalunya com Organisme competent ha resolt
la seva cancelꞏlació.
Això inclou les activitats de l’Escola municipal de Música, Escola bressol el
Petit Corb, Biblioteca municipal, Instal·lacions esportives municipals, classes
de català, Sala d’exposicions, activitats diverses dins els mòduls de l’Àrea
de Polítiques d’Igualtat, Espai C (coworking) i les formacions de comerç,
empresa i ocupació i els Parcs i jardins.

Recordem que en cas de dubte, envers les mesures sanitàries cal trucar al 061
Salut Respon o consultar el web Canal Salut.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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