Gavà, 15 de juliol de 2021

L’alcaldessa Gemma Badia crida a la ciutadania a
extremar la prudència per contenir la propagació de la
Covid-19
✓ L’Ajuntament demana a la ciutadania que respecti la limitació
d’accés a platges i parcs en horari nocturn.
✓ Es mantenen aquelles activitats que garanteixin el compliment de
les mesures de protecció
Davant l’increment de casos de coronavirus i les noves restriccions decretades per
la Generalitat de Catalunya, el comitè d’emergències COVID-19 de l’Ajuntament
de Gavà, presidit per l’alcaldessa Gemma Badia, ha acordat avui reforçar les
accions per prevenir els contagis.
Les dades epidemiològiques situen Gavà com a un dels municipis més afectats per
la nova onada de contagis. El risc de rebrot se situa en 1.673 (la setmana passada
era de 1.514), i 667,59 casos confirmats per cada 100.000 habitants. L’ única
millora destacada respecte a la setmana anterior té a veure amb la velocitat de
transmissió, que ha baixat de 3,25 a 1,61. (Veurè gràfic a l’última pàgina)

Accés a platges i parcs de 00.30 i les 6 h
L’alcaldessa demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia i que compleixi
estrictament amb totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats
sanitàries. Entre elles:
• Limitació d’accés a d’accés a espais públics, com platges, parcs, etc, on es
puguin produir aglomeracions de gent entre les 00.30 i les 6 hores.
• Limitació de 10 persones en les reunions o trobades familiars i de caràcter
social tant en l’àmbit públic com en el privat
• Prohibició de consumir menjar i begudes en grup a l’espai públic, fins i tot
en espais habilitats.

•
•
•

Reducció de l’horari de totes les activitats, de forma que finalitzin a les 00.30
hores.
Tancament de l’oci nocturn interior,
Recomanació de portar mascareta sempre, tant en interiors com en
exteriors, sobre tot quan no estem amb el nostre grup bombolla.

Reforç del control policial
Per garantir el compliment dels requeriments sanitaris, la Policia Municipal
intensificarà la vigilància en aquells espais més concorreguts de la via pública on
es pot produir una major concentració de persones. També es reforçaran els
controls quant al compliment de l’horari de bars i restaurants i aforaments interiors
a terrasses.
Les noves restriccions coincideixin amb la reactivació del servei de dinamització de
joves a l’espai públic, a càrrec de tres professionals que treballen divendres i
dissabtes de 19:00 hores a 02:00 hores amb l’objectiu de promoure hàbits d’oci
segurs i saludables.

Cuida’t, cuida-la
L’alcaldessa també insisteix en la necessitat que tothom col·labori per garantir la
màxima seguretat a la platja. Des de l’inici de la temporada d’estiu, s’han reforçat
els serveis de seguretat i neteja, i s’han posat en marxa diferents mesures per
controlar l’aforament i respectar la distància social:
•

•
•
•
•
•

Servei de megafonia a tota la platja amb emissió de missatges informatius
en català, castellà, anglès i francès per garantir el distanciament social i
altres recomanacions per prevenir el contagi
Dispositiu d’agents informadores que, de dilluns a diumenge, que
consciencien els banyistes de les mesures que cal adoptar.
Reforç del dispositiu estival de la Policia Municipal amb controls a la sorra i
als carrers de Gavà Mar
Protocols d’intervenció adaptats a l’emergència sanitària dels serveis de
salvament i socorrisme
Reforç de les tasques de desinfecció i neteja de l’espai públic per part de
l’empresa municipal PRESEC i AMB.
Dispositiu de mobilitat sostenible, segura i saludable.

Activitats segures
L’Ajuntament de Gavà ha decidit mantenir només aquelles activitats de caràcter

lúdic, esportiu i social que garanteixin el compliment de les noves
restriccions que han entrat en vigor avui, així com les mesures bàsiques de
protecció: distanciament social, higiene de mans i mascareta.
En aquest sentit, se suspèn la jornada esportiva 2k21, prevista per aquest
dissabte, 17 de juliol, a la pista poliesportiva Marcel·lí Moragas. Una activitat
adreçada al públic juvenil, que és qui està patint més els efectes d’aquesta nova
onada de contagis davant el petit percentatge de vacunació.
Es mantenen, per altra banda, el mercat de pagès que tindrà lloc aquesta tarda
a Gavà Mar i dissabte a l’entorn de la plaça Major, així com el cinema a la fresca
dels dimecres a l’Auditori Marc Grau, així com el concert de l’Escola de Música
American Lake previst per dissabte al mateix auditori.

