
  

  

  COMUNICAT OFICIAL 

 

 Comunicat oficial sobre la situació de Coronavirus 

COVID-19 a Santa Eulàlia de Ronçana 
 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, després de les recomanacions 

fetes per les autoritats competents en les darreres hores i seguint el protocol 

PROCICAT activat per la Generalitat de Catalunya en fase d’emergència 1, 

comunica: 

A partir de demà divendres 13 de març els centres educatius del 

municipi romandran tancats, inicialment, per un període de 14 dies. La 

mesura afecta a: 

- L’Escola Bressol L’Alzina 

- L’Escola Ronçana i l’Escola La Sagrera 

- L’Institut La Vall del Tenes 

- L’Escola de Música La Vall del Tenes 

tal com ho ha dictaminat el Departament d’Ensenyament. 

Així mateix, les mesures anunciades ahir dimecres 11 de març sobre 

l’ajornament o la suspensió d’activitats a les instal·lacions municipals 

també es fan extenses, com a mínim, fins el pròxim 27 de març.  

La Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja romandrà tancada a partir 

de demà divendres 13 de març.  

Tots els serveis de la Mancomunitat de La Vall del Tenes també cessaran el 

seu servei fins a nou avís. 

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana prega que la realització de tots els tràmits es faci, a ser possible, 

per via electrònica a www.ser.cat  

De nou, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol fer una crida a tots els 

veïns i veïnes del municipi a mantenir la calma, ja que aquestes mesures 

son de caire preventiu. De moment no hi ha confirmació de cap cas de 

Coronavirus al poble.  

De la mateixa manera es recomana que se segueixin les indicacions 

d’higiene i prevenció proporcionades pel Departament de Salut. Podeu 

accedir a més informació a través de Canal Salut (canalsalut.gencat.cat). 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana seguirà informant periòdicament i 

actualitzant la informació a través de la web i canals oficials. 

 

A Santa Eulàlia de Ronçana, 12 de març de 2020 (17:15h) 


