
 

Homenatge a la Vellesa, 6 
25250 Bellpuig 
Tel. 973 320 408 
Fax  973 321 087 
www.bellpuig.cat 
 

Bellpuig a 12 de març de 2020. 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha activat en alerta el Pla de Protecció Civil  PROCICAT per 
a malalties emergents per fer front al CORONAVID-19 conegut com coronavirus. Les mesures que 
aquest pla contempla són: 

La suspensió de qualsevol activitat que organitzin els centres educatius del Departament d’Educació o 
qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i 
que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. 

La suspensió de les activitats col·lectives amb aforaments superiors a les 1000 persones en espais 
oberts o tancats. 

Les activitats organitzades amb aforaments inferiors es podrà dur a terme si es limita l’assistència a 1/3 
de l’aforament permès en els recintes tancats, per garantir distàncies mínimes. 

Les activitats esportives els propers 15 dies hauran de ser a porta tancada, excepte les de menors que 
hagin d’anar acompanyats dels seus progenitors o tutors. 

Tenint en compte aquestes mesures, al municipi de Bellpuig es determina: 

Suspendre l’activitat de l’Escola Municipal de Música Mossèn Jesús Capdevila ja que la seva activitat 
és assimilable a una activitat educativa que no és lectiva o curricular que es fa fora dels centres 
educatius i implica professorat, personal no docent i alumnat de diversos centres simultàniament. 

Suspendre l’activitat de la Biblioteca Pública Isidor Cònsul. 

Suspendre l’activitat de l’Associació de Jubilats i Pensionistes “La Joia d’Envellir”. 

Suspendre l’Activitat de l’Escoleta Escola Bressol Municipal a partir del dia 13 de març de 2020. 

Aquestes mesures són d’obligat compliment des de les 00:00 hores del dia 12 de març de 2020 fins les 
00:00 hores del dia 26 de març de 2020. 

Així mateix instem a que la població es mantingui informada únicament a través de canals oficials del 
Catsalut o de la pàgina Web, Instagram i Facebook de l’ajuntament de Bellpuig on puntualment es va 
actualitzant la informació oficial que se’ns facilita. 
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