
 
 

 

# COMUNICAT OFICIAL 

ACTUALITZACIÓ- MESURES PREVENTIVES PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL 
CORONAVIRUS 
 

Degut a la situació de l'Estat d'Alarma i a efectes de contenir la propagació del 

coronavirus, l’Ajuntament d’Alcover continua efectuat un seguit d’actuacions preventives: 

 

1.- Fins a nou avís es suspenen amb caràcter general les activitats que tinguin lloc a 

les instal·lacions i equipaments municipals. 

 

2.-  Resten tancades al públic les següents instal·lacions:  

 Llar d’infants 

 Centre de Dia 

 Escola municipal de música 

 Piscina municipal 

 Casa de Cultura Ca Cosme 

 Biblioteca municipal  

 Museu municipal  

 Llar de jubilats i sala polivalent  

 Pavelló municipal d’esports 

 Pavelló de les escoles 

 Convent de les Arts 

 Camp d’esports Kiko Casilla 

 Centre Obert  

 Alcover Ràdio 

 

3.-  L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament resta tancada al públic. L’atenció no 

es fa presencial però sí que es poden realitzar els tràmits de manera telefònica 

(977.76.04.41) i telemàtica a través de la seu electrònica 

(www.alcover.eadministracio.cat). 

 

 

http://www.alcover.eadministracio.cat/


 
 

 

 

4.-  El mercat setmanal queda anul·lat. Fins a nou avís no es reprendrà. 

 

5.-  Queden prohibides les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, així com en els domicilis 

particulars, independentment de la causa de la mort.  

 

6.-  No es pot circular per la via pública si no és en cas de força major. Es recomana 

mantenir una distància de seguretat d’un metre i mig entre persones, rentar- se les mans 

amb sabó, fer servir productes desinfectants, fer cas de la senyalització excepcional i 

seguir els consells de les autoritats sanitàries. 

 

Aquestes accions s’emmarquen en el paquet de mesures preventives que ha adoptat 

l’Ajuntament d’Alcover per tal de controlar la propagació del coronavirus. 

 

L’Ajuntament d’Alcover restarà pendent, en tot moment, de les novetats que es vagin 

produint i mantindrà informada a la població a través dels seus canals oficials 

(@alcover_vila). 

 


