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Mesures de prevenció en relació a la contenció del coronavirus 
 
 
L’Ajuntament de Torelló, després de valorar la situació actual en relació a la crisi del 
coronavirus, ha acordat l’adopció d’un conjunt de mesures encaminades a un adequat 
seguiment i contenció del COVID-19. 
 
Així, a partir d’aquest dijous queden tancats, durant un període de quinze dies prorrogables, 
tots els serveis municipals i se suspenen les activitats que acullen, alhora que també es 
suspèn el mercat ambulant dels dimecres. Per tant, es tanquen el Teatre Cirvianum, les 
biblioteques, l’arxiu municipal, el Museu de la Torneria, el pavelló d’esports, la sala 
polivalent, el camp de futbol, la piscina, l’Hotel d’Entitats, l’Escola d’Arts Plàstiques i 
l’Escola de Música. La Generalitat també ha decretat el tancament del Casal Cívic, mentre 
que el transport adaptat suspendrà el servei a partir de demà al matí. 
 
D’aquesta mesura se n’exclou el mercat municipal que romandrà obert per tal de mantenir 
el servei d’abastiment de productes alimentaris a la població. D’altra banda, també s’ha 
recomanat la suspensió de les activitats de caire lúdic i social que organitzen les entitats. 
 
Les oficines municipals d’atenció a la ciutadania romandran obertes tot i que s’aplicaran 
mesures d’identificació i protecció. 
 
Aquestes mesures preventives s’estableixen amb una vigència de quinze dies des d’avui 
dijous 12 de març fins divendres 27, tot i que, en funció de l’evolució de la situació, si fos 
necessari es podrien prorrogar. 
 
L’Ajuntament demana la ciutadania que es mantingui informada a partir dels canals oficials 
i que s’eviti la difusió d’informacions falses o no contrastades. Alhora, es vol donar un 
missatge de tranquil·litat i de confiança atès que els centres mèdics de la comarca estan 
preparats per activar els protocols davant de qualsevol contingència. 
 
Davant de qualsevol sospita es recomana trucar al telèfon 061 i la informació actualitzada 
es pot seguir al web del Departament de Salut. 
 
 
Àrea d’informació i comunicació 
Ajuntament de Torelló 
93 859 10 50 
www.ajtorello.cat 
comunicacio@ajtorello.cat 

 
Torelló, 12 de març de 2020 


