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La Paeria de Balaguer fa una crida a la calma alhora que seguint les 
indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya pren les següents 
mesures preventives per tal de frenar la proliferació del virus SARS-CoV-
2 (coronavirus):  

Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o 
oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els 
casos en que aquestes activitats es desenvolupin en espais amb 
aforament inferiors a les 1.000 persones, es podran 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. Les 
mesures entren en vigor demà i per un període de 15 dies, que pot 
ser prorrogat en funció de l’evolució de la situació. 

En el cas de Balaguer, aquesta mesura afecta als següents actes: 

- 14è Trofeu de gimnàstica de rítmica del diumenge 15 de març.  
- Obra de teatre “Jerusalem” del diumenge 15 de març. 
- Cinema (on queda l’entrada reduïda a un terç de l’aforament). 
- Concert “Sobreviuré” del diumenge 22 de març. 
- Mercat setmanal del dissabtes 14 de març.  
- Totes les activitats esportives. 

           Educació: Totes les activitats fora del centre escolar on participa més d'un 
centre escolar queden aturades. A nivell universitari, també s'ha traslladat 
aquesta recomanació. A més a més, s'han suspès totes les pràctiques en 
els centres de salut. Respecte a les escoles bressol i centres educatius, es 
manté l’activitat habitual tot i suspendre les activitats extraordinàries 
seguint les directrius del departament d’Educació.  

Per tant, aquesta mesura afecta La Xemeneia-Espai de Dansa i Moviment 
i l’Escola de Música, on només es faran classes individuals.    



 

 

  

 
 
A més, des de la Paeria creiem oportú el tancament al públic d’equipaments 
com la Biblioteca Margarida de Montferrat, el casal Lapallavacara i esportius 
com la piscina o el pavelló 1r d’octubre i el pavelló del Molí de l’Esquerrà. 
 
Des del Departament de Salut ens recorden les mesures preventives d'higiene 
genèriques de protecció individual a seguir:  
 
· Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, 
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu 
entorn. 
· Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció 
respiratòria, com ara tos o esternuts. 
· Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb 
símptomes d'infecció respiratòria aguda. 
· Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del 
colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 
· Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i 
altres objectes sense netejar-los degudament. 
· No s'han de prendre precaucions especials amb els animals a l'Estat, ni amb 
els aliments, per evitar aquesta infecció. 
 
En cas de qualsevol dubte, cal consultar el web Canal Salut o trucar al 061. 
També recorden que es pot trucar a l'atenció primària per qualsevol dubte i pel 
que fa a emergències greus i de risc vital, el telèfon recomanable és el 112. 
 
 
 
 
 
 

Balaguer, 11 de març de 2020 


