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BAN 
Bàrbara Rebassa Bisbal, Batlessa de la ciutat d’Alcúdia

FAIG SABER

Davant les informacions relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus), i d’acord amb 
les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, volem reiterar 
les recomanacions generals que s’han fet públiques aquests dies a través dels mitjans de 
comunicació.

- Manteniu una bona higiene personal: rentat  freqüent de mans, evitar el 
contacte amb mans, nas i ulls.

- Cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze en 
cas que tossiu.

- Respecteu una distància mínima d’1 metre amb persones que tinguin 
símptomes respiratòries.

- Comuniqueu-vos amb el telèfon de consultes mèdiques 061 en cas de sentir 
símptomes (febre, tossina, sensació de manca d’aire). En cap cas s’ha 
d’acudir al centre de salut ni a urgències.

Podeu trobar informació addicional sobre el coronavirus en la següent de la Conselleria 
de Salut i Consum de les Illes Balears:

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

Com a mesura de contenció, declarem la suspensió durant un període de 15 dies, en 
sintonia amb les mesures establertes pel Govern d’Espanya i pel Govern de les Illes 
Balears, a partir d’avui de tots els esdeveniments públics  de caire social, cultural, 
esportiu i comercials (incloent fires, mostres i mercats)  tant organitzats per la 
corporació municipal com els que s’haguessin de dur a terme en locals o edificis 
municipals o dels organismes dependents de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Especialment es decreta:

- La suspensió de les activitats esportives organitzades per l’ajuntament i les realitzades 
a totes les instal·lacions esportives municipals, incloses les dutes a termes a la 
instal·lació de la piscina municipal i resta d’instal·lacions que hi estan incloses en la 
concessió.
- El tancament al públic de centres culturals, museus i biblioteques, centres de joventut, 
teatres, piscines, escoles de musica. Aquest tancament inclou el bar annex a l’Auditori 
d’Alcúdia.
- La suspensió de l’activitat dels centres d’educació infantil de 0 a 3 anys dependents de 
l’Ajuntament d’Alcúdia (S’estol del rei en Jaume i Sa Pilota).
- El tancament de clubs de gent gran i les seves activitats socioculturals. Així mateix 
específicament queden anul·lades les activitats de les associacions de la 3ª edat 
d’Alcúdia i del port d’Alcúdia. 
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- Es suspèn l’activitat del centre de dia de gent de gran que es realitza en el mateix 
centre.
- La suspensió de forma general les activitats socioculturals organitzades per 
l’ajuntament, incloent-hi els actes organitzats a la Biblioteca de Can Torró i a l’Auditori 
d’Alcúdia, i els actes de tardor cultural.
- La suspensió de forma general de les activitats que es desenvolupen en centres 
municipals com tallers, cursos i similars, entre els quals el curs de descobrir 
l’Arqueologia a Can Domènec.
- El tancament de les cuines de la Victòria i de les activitats previstes a partir del dilluns 
16 de març i fins al 30 de març, ambdós inclosos.
- La suspensió dels esdeveniments multitudinaris al municipi.
- Es mantenen els mercats setmanals d’Alcúdia dels dimarts i diumenges, i el mercat 
dels divendres del Port d’Alcúdia  només pel que respecta a la venda de productes 
alimentaris. Queden suspeses la venda als mercats setmanals i la venda ambulant de la 
resta de productes. Es suspèn també el mercadet de segona mà al Passeig Pere Ventayol.
- En relació a la resta de dependències municipals, es continuaran prestant els serveis 
d’atenció al públic per part de la policia local, àrea d’estadística i padró, dels serveis 
socials, i de registre d’entrada de la corporació, si bé es prega als ciutadans que hi 
acudeixin només en cas d’urgència o necessitat, i utilitzin en la mesura de les seves 
possibilitats, l’atenció telefònica i el registre electrònic. A les dependències municipals 
d’altres àrees l’atenció al públic es realitzarà en principi només de forma telefònica i 
mitjançant registre electrònic, llevat de situacions excepcionals o urgents.

En relació als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament d’Alcúdia, es cancel·la la 
celebració dels següents:

- MITJA MARATÓ, que estava prevista per a dissabte 28 de març.
- FIRA DE LA SÍPIA, que estava prevista per als dies 17, 18, i 19 d’abril

En relació als esdeveniments que s’organitzin privadament:

- Queden prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000 persones.
- Aquells esdeveniments de menys de 1.000 persones hauran de ser autoritzats 

per Salut pública, tot i que ja tinguin una autorització municipal.
- Recomanem evitar les concentracions que no siguin estrictament necessàries 

de persones.
- Tot allò que es pugui, s’ha d’ajornar.

A la vegada, us informem de que des de la Delegació de Govern i des de Ports IB, en 
coordinació amb Ports de Barcelona i de València, asseguren l’abastament d’aliments, 
materials sanitaris, etc, és per això que es prega també a totes les ciutadanes i ciutadans 
d’Alcúdia que mantinguin la serenitat i la calma i actuïn amb responsabilitat.

Alcúdia, 13 de març de 2020

La Batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal
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