NOTA DE PREMSA
13 de març de 2020

L’alcaldessa crida a la calma i a la responsabilitat
col·lectiva i individual per evitar l’expansió del
coronavirus
Raquel Sánchez ha anunciat avui les noves mesures que es posaran en marxa
a la ciutat per frenar la propagació del virus i garantir els serveis a la
ciutadania

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha comparegut avui davant els mitjans de
comunicació per apel·lar a la calma i a la responsabilitat individual i col·lectiva per evitar
que l’expansió del coronavirus segueixi creixent i es pugui controlar la pandèmia al més
aviat possible.
Sánchez ha instat la ciutadania a seguir els consells sanitaris i no desplaçar-se als
ambulatoris o a l’hospital si no és estrictament necessari. “El sistema sanitari pot
col·lapsar-se si el coronavirus continua augmentat. Per això és important que tots i
totes contribuïm a aturar l’activitat i limitar el contagi. I també és molt important
fer un ús responsable dels serveis de salut”. L’alcaldessa també ha volgut traslladar
l’agraïment, en nom seu i del conjunt de la ciutadania, als professionals sanitaris.
L’alcaldessa s’ha referit a les decisions que està prenent l’Ajuntament per fer front a
aquesta emergència i garantir la prestació de serveis a la ciutadania. “Estem en guàrdia i
estem prenent mesures que no ens agraden, que comporten inconvenients però que
són necessàries. Quan tanquem equipaments o suspenem activitats, quan restringim
l’accés a l’Ajuntament, o quan demanem que tothom abaixi el ritme, estem
contribuint a reduir el risc (...) Com a veïna i alcaldessa, insisteixo, tot això és
necessari i tots i totes ens hem d’implicar perquè la situació millori”.
Raquel Sánchez ha recordat que l’Ajuntament de Gavà manté activat en alerta el Pla de
Protecció Civil Municipal i ha anunciat les noves mesures que aquest matí ha establert el
comitè d’emergències que presideix. Unes mesures que s’adapten a l’evolució de la
urgència sanitària i a les indicacions de les autoritats estatal i catalana. Són les següents:
. Es garanteixen els serveis municipals bàsics i essencials:

Policia Municipal
Protecció Civil
PRESEC (serveis de neteja, recollida de residus, manteniment, enllumenat públic, etc.)
Serveis Socials
Salut Pública
Oficina d’Atenció Ciutadana
Cementeri (només es permet l’entrada en cas d’enterraments)
Recursos Humans
Informàtica
Secretaria i serveis jurídics
Intervenció
Comunicació
Obres
. A partir de dilluns resta tancada qualsevol atenció presencial a l’Ajuntament, inclosa
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Les gestions es podran fer via telemàtica o per telèfon. Es reforçarà l’atenció als telèfons
de l’Ajuntament: 93 263 91 00 i 900 66 33 88, i al correu electrònic ajuntament@gava.cat.
També s’insta a fer servir la tramitació on line a través de la seu electrònica:
https://eseu.gava.cat
Tampoc no es farà atenció presencial al Centre de Serveis a l’Ocupació, Rosa
Luxemburg (tel. 93 263 19 20 i c/e cso@gava.cat) ni al Servei d’Informació i Atenció a
la Dona (tel. 93 263 92 22 ).
El Centre de Serveis a l’Empresa roman tancat al públic des d’ahir i atén a emprenedors
i empreses de manera telefònica i/o telemàtica.
. Es reforça l’atenció a les persones més vulnerables: atenció a persones grans, atenció
domiciliària, teleassistència i subministrament d’aliments a les persones que ho necessitin.
. Instal·lació de cartells a parcs i espais concorreguts pels infants, instant a la
ciutadania a seguir les mesures indicades pel Departament de Salut:
- No és recomanable que vagin a parcs infantils (gronxadors i tobogans són focus de
transmissió), parcs de boles, cinemes, restaurants, zones recreatives o cases d’amics
- Evitar el contacte amb població de risc: majors de 65 anys, persones amb malalties
cròniques o amb immunosupressió.
- En cas que els nens i nenes necessiten sortir, es recomana que passegin per espais oberts,
evitant socialitzar amb altres persones, mantenint com a mínim un metre de distància i
rentant-se les mans correctament.
. Es mantenen oberts els Mercats Municipals, on s’establiran mesures de control de
l’aforament d’acord amb les indicacions de la Generalitat.
Seguint les indicacions del Departament d’Agricultura per garantir el subministrament
alimentari, es manté el Mercat de Pagès dels dimarts a la Torre Lluc.
. Mesures de reorganització del personal municipal i foment del teletreball, amb
l’objectiu de reduir el risc de contagi i garantir en tot moment els serveis a la ciutadania.

Recordem altres mesures vigents:
- Tancaments dels equipaments municipals. El Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP) amb seu al Nou Espai Sant Jordi tanca dilluns. Els plans de
transició al treball (PTT) del Casal de Can Tintorer han suspès avui les classes com la resta
de l’activitat lectiva a Catalunya.
- Suspensió de tots els actes organitzats per l’Ajuntament. Les entitats també han
cancel·lat les activitats previstes per als pròxims dies.
- Suspensió del mercat setmanal dels dimarts, perquè no es tracta de subministrament
de primera necessitat i atenent la indicació del Govern de la Generalitat de cancel·lar tots
els esdeveniments que concentrin més d’un miler de persones.

Mesures de protecció
Es prega a la ciutadania que es mantingui atenta a les informacions de fonts oficials i
a qualsevol nova circumstància o indicació davant d’aquesta situació canviant. I que
no contribueixi a la difusió de rumors ni informacions falses o no contrastades.
També recorda que en cas de sospita de coronavirus, i si la simptomatologia no és greu,
cal trucar al 061 i no anar a urgències ni als centres d’atenció primària.
Per prevenir el virus, cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol
malaltia respiratòria:


Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%),
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.



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 (amb solucions
alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).



Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions,
i no compartir les pertinences personals.



Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Estat espanyol, ni
amb els aliments, per evitar la infecció.



Més informació:
Canal Salut de la Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/

Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/
Test Coronavirus: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

