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Comunicat oficial sobre la situació de coronavirus 

COVID-19 a Santa Eulàlia de Ronçana 

 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, seguint les mesures i 

recomanacions estipulades pel govern central relacionades amb l’estat 

d’alarma i els consells de la Generalitat de Catalunya, comunica: 

Que degut a l’allargament de l’estat d’alarma les instal·lacions municipals 

seguiran tancades fins a nou avís. Així mateix ho han de fer tots aquells 

comerços i serveis que no estiguin recollits en l’article 10 del Reial Decret 

564/2020 publicat al BOE del 18 de març. 

Actualment hi ha constància de diversos casos de COVID-19 al 

municipi. Els nous protocols establerts pel Departament de Salut no 

permeten a l’Ajuntament saber el nombre exacte d’infectats per tal de 

protegir la identitat dels afectats. En aquesta línia l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana vol fer una crida a extremar les precaucions i demana 

a tothom que segueixi les ordres de confinament, així com a reduir els 

desplaçaments a casos imprescindibles. 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana demana a totes aquelles persones 

que disposin de material sanitari de sobres (mascaretes, bates i líquids 

desinfectants) a cedir-lo a l’Ajuntament per tal de poder-lo utilitzar en els 

protocols d’atenció a les persones en estat de vulnerabilitat. S’està estudiant 

la creació d’una xarxa de persones que vulguin confeccionar mascaretes, però 

ara mateix restem a l’espera d’indicacions per part del Departament de Salut 

pel què fa a materials recomanats per a confeccionar-les i que aquestes 

puguin ser realment útils per evitar contagis. 

També es fa una crida a totes aquelles persones i empreses que disposin 

d’impressores 3D a inscriure’s al formulari “Marketplace empresarial 

COVID-19” que ha habilitat la Generalitat de Catalunya a accio.gencat.cat, 

ja que facilitarà l’organització d’ofertes degut a la gran quantitat que se 

n’estan rebent. 

Pel què fa a la mobilitat, 10 persones han estat sancionades a Santa 

Eulàlia de Ronçana per incomplir les restriccions de moviment decretades 

per l’estat d’alarma. En aquest sentit, l’Ajuntament remarca la importància 

de seguir les indicacions establertes per les autoritats i anima a tothom a dur 

el certificat autoresponsable de desplaçament habilitat pel 

Departament d’Interior. 

En l’àmbit educatiu, tal i com ja s’ha fet saber a les famílies, no es cobraran 

les quotes de l’Escola Bressol L’Alzina mentre el centre estigui tancat. Així 

mateix, la regidoria de cultura tampoc girarà els rebuts dels cursos i activitats 

mentre aquestes es mantinguin aturades. 

http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19
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En serveis tècnics, totes aquelles obres privades que no compleixin les 

normatives de seguretat per evitar els contagis queden aturades. Tanmateix, 

els terminis de finalització d’obres queden congelats fins la tornada a la 

normalitat. 

La regidoria de medi ambient vol recordar que el sistema de recollida 

d’escombraries porta a porta segueix funcionant de la mateixa 

manera que ho feia fins ara. 

De nou, agrair la col·laboració de tots els veïns i veïnes en moments com 

aquest, ja que és responsabilitat de tots i totes poder frenar els contagis. 

Recordem que per a qualsevol emergència es pot trucar a la Policia Local al 

93 844 64 64 i en casos de vulnerabilitat es poden adreçar a Benestar Social 

trucant al 93 844 80 25 (extensió #2). L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 

l’Ajuntament segueix operativa per via telemàtica per a tràmits ordinaris a 

www.ser.cat i per via telefònica per a tràmits essencials al 93 844 80 25. 

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

actualitzant la informació a través del web i els canals oficials. 

 
 

A Santa Eulàlia de Ronçana, 23 de març de 2020 (19:30h) 

http://www.ser.cat/

