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Bàrbara Rebassa Bisbal, Batlessa de la ciutat d’Alcúdia

FAIG SABER

Alcudienques, alcudiencs, veïnats, veïnades i visitants:

L’evolució de la pandèmia de la COVID-19 durant aquests mesos  assenyalen l’augment de 
casos positius. Això ha obligat a prendre noves mesures i limitacions per part de les autoritats 
sanitàries.

Davant aquesta situació, la protecció i la seguretat sanitària del nostre poble, dels alcudiencs i 
alcudienques i dels visitants han de continuar essent una prioritat a l’hora de prendre les 
decisions i a l’hora d’establir la programació d’activitats per part d’aquest Ajuntament.

Tenint en compte que cal evitar l’organització d’actes on hi pugui haver una gran afluència de 
públic aquesta batlia ACORDA:

La SUSPENSIÓ de la XXXII edició de la Fira d’Alcúdia, que tenia previst celebrar-se els dies 2, 
3 i 4 d’octubre de 2020 donada la impossibilitat de garantir la integritat de la salut col·lectiva.

En aquest context, és imprescindible la responsabilitat de cadascun de nosaltres. Per això vull 
aprofitar per fer arribar un missatge de conscienciació ciutadana, demanant-vos a totes i a tots 
un comportament responsable, complint en tot moment les normes que es vagin establint per 
part de les autoritats sanitàries:

És obligatori l’ús de mascareta a la via pública, als bars i restaurants, als passejos marítims i 
als llocs de treball així com també mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres amb altres 
persones.

No superar en cap moment els aforaments permesos per part de les autoritats sanitàries

Està prohibit el consum de tabac i de qualsevol altre dispositiu d’inhalació a la via pública i en 
espais a l’aire lliure d’ús públic.

Es prohibeix l’accés a parcs i platges entre les 21.00h i les 7.00 hores.

Com a batlessa vos deman responsabilitat i col·laboració davant aquesta excepcional situació 
que ens ha tocat viure com a societat.

EL QUE ES FA PÚBLIC, PER A GENERAL CONEIXEMENT

Alcúdia, a la data de la signatura. 

La Batlessa - Bàrbara Rebassa Bisbal

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació df8a04f885ce4fb5876565d645dc8e8b001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

B
àr

b
ar

a 
R

eb
as

sa
 B

is
b

al
11

/0
9/

20
20

B
A

T
L

E
/S

S
A

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2020-09-11T11:48:15+0200
	SEGELL AJUNTAMENT ALCUDIA




