COMUNICAT

Mesures preventives pel
coronavirus
Aquesta informació serà actualitzada periòdicament
L’Ajuntament de L’Hospitalet vetlla pel compliment de les mesures acordades
per les administracions estatal i autonòmica, les competents en matèria de
salut pública, en relació amb l’evolució del coronavirus Covid-19. L’objectiu
municipal és donar una resposta eficaç, rigorosa i serena als reptes que ens
planteja aquesta situació excepcional.
Com a conseqüència de les mesures de contenció decretades en les darreres
hores, a partir d’avui, dijous 12 de març, i durant un període mínim de
quinze dies, romandran tancats tots els casals d’avis municipals.
Tots els serveis d’atenció al ciutadà es faran amb cita prèvia a través del
010.
A més, durant un període de quinze dies, també a partir d’avui, s’han suspès
els actes públics convocats pel consistori i les següents activitats:

Mercats
•

Se suspenen els mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de
“Los Pajaritos” de diumenge, a la Florida.

Cultura
•

Les activitats als centres culturals, museus, Teatre Joventut i Auditori
Barradas.

•

Les activitats de les biblioteques, que es mantenen obertes.

Educació (Se segueixen les directrius indicades pel Departament d’Educació.)
•

Les activitats en les quals participen infants i joves de diversos
centres.

•

Les reunions de les xarxes interprofessionals i xarxes de criança i
totes les activitats que es desenvolupen a les escoles bressol
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municipals per part de professionals externs i les reunions de consell
escolar.
•

Les activitats realitzades per entitats, serveis municipals o persones
físiques que utilitzen els centres d’educació d’infantil i primària que
suposen la relació d’infants, joves i/o famílies de diversos centres
educatius de la ciutat.

•

Els tàndems de l’Escola Municipal de Música (EMMCA), però el
centre roman obert.

Educació en el lleure
•

Es recomana a les entitats d’educació en el lleure anul·lar durant els
propers quinze dies totes les activitats que suposin la coincidència
d’infants i joves de centres educatius diferents en caus, esplais, etc.

Esports
•

Les activitats esportives que organitza l’Ajuntament als centres
educatius amb la participació d’alumnes de diversos centres, en
horari lectiu i extraescolar.

•

L’activitat Natació educativa.

•

Les competicions dels Jocs Escolars.

•

Les competicions no professionals.

•

Es recomana a la ciutadania que contacti amb els seus clubs per
informar-se de les mesures específiques que ha pres cada entitat.

Joventut
•

Les aules d’estudi i els tallers dels espais joves.

•

El festival de la barbacoa What the Foc, previst pels dies 14 i 15 de
març.

•

La Mostra d’Estudis i Professions 2020, prevista fins al 27 de març.

La Farga
•

El Barcelona Beer Festival, previst pel 13, 14 i 15 de març.
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•

El saló Retromotor, previst pel 27, 28 i 29 de març.

Seguint instruccions de l’alcaldessa Núria Marín, màxima autoritat local en
emergències, les àrees i els serveis municipals treballen en la preparació dels
recursos, amb el personal i els procediments necessaris, per garantir la
seguretat dels ciutadans i de les ciutadanes de L’Hospitalet.
Adjuntem un document de la Diputació de Barcelona amb les recomanacions
generals.
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