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DECRET DE L’ALCALDIA
Atès les indicacions del Pla d’Actuació del pla PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents de potencial alt risc, que ha activat la
Generalitat.
Atès les instruccions adoptades per diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que l’objectiu de les mesures a adoptar és contribuir a la fase de contenció, i per
tant, prevenir qualsevol contagi, especialment en la població de risc, i, en darrer lloc,
prevenir una possible saturació del sistema públic de salut.
Per tot l’exposat, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, HE
RESOLT:
PRIMER.- Aprovar amb efectes a partir del dijous 12 de març i durant els següents 15
dies, les següents mesures:
- Centres educatius
Suspendre totes les activitats que organitzin els centres educatius que no sigui lectiva
o curricular, que es faci fora del centre, que impliqui professorat, personal no docent o
alumnat de diversos centres simultàniament.
- Equipaments esportius
El tancament del tots el equipaments esportius durant el caps de setmana del 14-15 i
21-22 de març.
- Equipaments culturals
Suspendre tota la programació de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.
Tancar al públic la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
Tancar al públic el Centre Cultural Can Lleonart.
Tancar al públic l’Espai d’Art i Creació Can Manyé.
Tancar al públic l’Oficina de Turisme.
- Equipaments juvenils
Suspendre les activitats extraordinàries de l’Espai Jove tot i que l’equipament
mantindrà el seu horari d’obertura habitual.
SEGON.- Informar que conjuntament amb l’Ajuntament, diferents entitats del municipi
han adoptat les següents determinacions pels propers 15 dies en relació a les seves
activitats:
-

El Casal de la Gent Gran romandrà tancat i suspèn tota l’activitat.
El Casal d’Alella romandrà tancat i suspèn tota l’activitat.
Lleure Alella (Esplai Guaita’l) suspèn tota l’activitat.
El Club Futbol Alella suspèn tots els entrenaments.
El Club Futbol Sala Alella suspèn els entrenaments de les categories de benjamí a
juvenil, mantenint els entrenaments de les categories sènior.

-

El Club Volei Alella suspèn els entrenaments excepte els de les categories sènior
masculí i juvenil i sènior femení.
El Club Bàsquet Alella suspèn tots els entrenaments.
L’Associació Dones Montserrat Roig suspèn totes les activitats.
L’Associació Dones Solidàries suspèn totes les activitats.

TERCER.- Es recomana a tota la ciutadania implementar totes les mesures de
prevenció dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, evitant
qualsevol situació de risc que no sigui imprescindible, amb especial cura a les
persones grans i les persones amb malalties cròniques. En aquest sentit, és
recomanable posposar tota activitat no imprescindible pel període dels propers 15
dies.
QUART.- S’actualitzaran les mesures a prendre en funció de les recomanacions que
es facin des del CECAT o des dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
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