
L'AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ CREA EL COMITÈ DE 
COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL CORONAVIRUS 

Davant la situació creada a conseqüència de la Pandèmia del Coronavirus, 
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló ha creat un Comitè Municipal de Coordinació i 
Seguiment per fer front al Coronavirus, format per l’alcalde, els regidors i regidores de 
seguretat ciutadana, acció social i recursos humans, el cap de policia i la coordinadora 
de serveis socials de la Palma. Aquest comitè es reunirà diàriament per tal de fer el 
seguiment, avaluació i coordinació de la situació del virus al nostre municipi que, a 
hores d’ara, no hi ha cap cas diagnosticat. 

A partir d’aquest moment s'adopten les mesures preventives que des del Departament 
de Salut s’han proposat: 

a) Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se celebrin a 
Catalunya s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells en què hi participin 
menors d'edat, que hi poden anar acompanyats.  

b) La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts 
que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.  

En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments 
inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç 
de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació 
adequat entre els participants.  

Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, 
recreatives i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència 
que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.  

La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen una vigència 
mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació 
epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades amb caràcter setmanal 
per l'autoritat sanitària.  

L'Ajuntament de la Palma vol transmetre a la població un missatge de tranquil·litat i 
comunicar que es seguirà aquelles recomanacions que es facin des del Departament 
de Salut de la Generalitat, el Ministeri de Salut i altres departaments, estaments o 
institucions autoritzades. 

Tanmateix, a les instal·lacions municipals es posaran en breu mesures per tal de 
millorar la higiene del personal per evitar possibles contagis. Tot i això, l'Ajuntament 
seguirà pendent d'aquelles indicacions i variacions que es produeixin en relació amb 
l'evolució d’aquest virus. 

Finalment, es demana que davant de qualsevol dubte o davant l'aparició de 
símptomes, cal trucar al 061 o al 112, i seguir les informacions de fonts autoritzades. 
 
La Palma de Cervelló, 11 de març de 2020 
 

 


