
COMUNICAT DE MESURES 
DIJOUS 12 DE MARÇ 2020:  

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DEL CORONAVIRUS – SARS-COV-2 

 

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva després de la reunió del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Tècnic del Pla Protecció Civi l 
(PROCICAT) - el qual estem en Fase d’Emergència 1 -  per emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc 
celebrat a la Generalitat de Catalunya,   pel qual s’han decretat un seguit de mesures que aquest Ajuntament ha de complir, 
COMUNICA: 

Aquestes mesures s’aplicaran a partir de demà divendres 13 de març i tindran una vigència de 14 dies: 
 
 EQUIPAMENTS ESPORTIUS (ZONES ESPORTIVES I PAVELLONS MUNICIPALS) 

- Se suspenen les competicions, entrenaments i activitats esportives. 
- Se suspenen les gales, celebracions i festes de l’esport.  
- Els espais romandran tancats.                                                                                                                                                           
 

 CENTRES EDUCATIUS (LLAR INFANTS, ESCOLA LES ARRELS, ESCOLA SANT JORDI I INSTITUT).  
- Els espais romandran tancats i se suspenen totes les activitats.   
 

 CENTRE CÍVIC CAN TRINCHERIA, LA BIBLIOTECA, LA SOCIETAT,  ESPAI DE LA CAPELLA SANT SEBASTIÀ I 
ESCOLA DE MÚSICA i CAN FALLÓ.  
- Se suspenen totes les activitats i visites agendades.                                                                                                                                                                                           
- Els espais romandran tancats.                                                                                                                                                           

                   
 CASAL DE JUBILATS DE MAÇANET RESIDENCIAL PARK I CASAL DE JUBILATS DE MAÇANET DE LA SELVA.  

- Se suspenen totes les activitats                                                                                                                                                                                                
- Els espais romandran tancats.                                                                                                                                                           

 
      



      
 ESPAIS PÚBLICS OBERTS (PLACES, ESPLANADES, PARCS, EL MOLÍ, ETC).  

- Se suspenen les activitats col·lectives, (gales, celebracions, festes, fires, aniversaris públics,  mostres, etc), superiors a 
1.000 persones en espais oberts.  
- Recomanem que les activitats amb  menys de 1.000 persones, en espais oberts, es suspenguin. (No obstant, la Generalitat 
estableix que aquests tipus d’actes només es podrà ocupar com a màxim una tercera part de l'aforament). 
 

 LA DEIXALLERIA. 
- Serveis amb normalitat i evitant aglomeracions. 

 
 ELS CEMENTIRIS.  

- Obertura amb normalitat, evitant aglomeracions - (En cas d’enterrament es prendran mesures restrictives).  
 

 El CAP.  
- Obertura amb normalitat, evitant aglomeracions - (Recomanació de no desplaçar-se i utilitzar les trucades). 
 

 LA PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ.  
- Les Misses de Dissabte i Diumenge queden anul·lades. 
- Les Misses entre setmana es duran a terme amb normalitat, prenent les mesures necessàries per evitar contagis.  
 

 EL SERVEI DE BUS URBÀ  
- Serveis amb normalitat, evitant aglomeracions. 
 

 MERCAT SETMANAL. 
- Pendent de l’evolució – ho comuniquem.  

 
 AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA (Edifici i Arxiu Municipal).  

- Oberta l’Oficina d’atenció al ciutadà i el Registre, però amb mesures per tal d’evitar contagis.  
- Anul·lades les reunions i visites programades  
- Reunions internes i Plens  es mantindran a porta tancada.  

       



    
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 AMB CARÀCTER GENERAL: 

 
- Es recomana que es reforcin les mesures de prevenció, com ara rentar-se bé les mans amb freqüència, evitar aglomeracions 
de persones en espais reduïts i situar les indicacions de prevenció de contagi ben visibles als centres. 

 
- 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 reprogramar proves rutinàries que es puguin ajornar i representin major risc de contagi, com espirometries o 
obturacions dentals.  
 
- 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.  
 
- Es demana seguir els canals oficials d’informació i evitar difondre missatges o notícies falses que generen desinformació i 
alarmisme. 
 
- Més informació a http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

 
L'Ajuntament informarà periòdicament sobre el manteniment d'aquestes mesures o la seva modificació, si s'escau, o d'altres que 
es consideren necessàries en funció de l'evolució de la situació. 
 
Per a més informació:  

- http://www.massanetdelaselva.cat/index.php/la-vila/noticies/1218-presentacio-nova-app-macanet-de-la-
selva?fbclid=IwAR3G8Tr_4p03bUzXAaMv_sogO1aiUHn-y5MtZf3ezhH9KLQzOijqWnaZBL0 

- https://www.facebook.com/AjuntamentdeMassanetdelaSelva/ 
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