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COMUNICAT D’ALCALDIA
Amb aquest segon comunicat ampliem informació per tal de
clarificar dubtes. Atesa la situació per l’evolució del
Coronavirus, l’Ajuntament de Guissona ha constituït un
comitè de seguiment que està en permanent contacte amb
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Àrea
Bàsica de Guissona) i que periòdicament avalua l’evolució de
la situació.

ÀREA SOCIAL i DE CULTURA


Museu
- El Museu quedarà tancat per tot tipus de visites
-

Més activitats cancel·lades:
27/03/2020 El Cicle Gaudí ha anul·lat totes les reproduccions previstes per aquest
mes de març
28/03/2020 Els Margeners de Guissona han anul·lat la Festa del Margenet (avisaran



Tanatori i funerals
No es faran vetlles. Es recomana que la celebració de l’enterrament es faci a porta
tancada al cementiri. Cal evitar el contacte físic entre les persones i limitar al màxim la
participació.



Parròquia de Guissona. Celebració de l’Eucaristia
Queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels mentre
duri aquesta situació. Podeu trobar més informació actualitzada a l’adreça electrònica de
la Parròquia de Guissona.



Comunitat Islàmica
Queden suspeses les oracions diàries a la Mezquita.



Places i parcs infantils
S’ha procedit a tancar la Pl. La Segarra, la Pl. La Bassa i La Font de l’Estany. Recordem que
queda prohibit fer ús de les places, dels parcs infantils i espai de lleure per part de grups
de persones.
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ÀREA D'EDUCACIÓ
Tancament de Centres Educatius
El Govern de la Generalitat ha decidit tancar tots els centres educatius fins al divendres, 27
de març.
Aquest tancament implica:
 Llars d’infants
 Escoles d’educació infantil i primària
 Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional
 Escola Municipal de Música

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
La recollida diària d’escombraries es realitzarà amb tota normalitat. Però, la deixalleria
romandrà tanca fins a nou avís. Es podran seguir utilitzant els contenidors habituals.

MERCAT SETMANAL
Es comunica que NO hi haurà MERCAT SETMANAL el 19 de març.

SERVEI DE SOREA
Tanca, fins a nou avís, el seu servei d’atenció al públic dels divendres a l’Ajuntament. Per a
qualsevol qüestió adreçar-se per telèfon a l’oficina de Tàrrega.

AJUNTAMENT
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Signatura 1 de 1

16/03/2020 Alcalde

Oficina d’Atenció Ciutadana
Es manté oberta en horari habitual, només per a tràmits i consultes urgents. Prioritzem
l’atenció telefònica i digital (973550005 – ajuntament@guissona.cat)

Podeu trobar totes les informacions i comunicats al nostre web i a les xarxes de
l’Ajuntament.
Gràcies per la vostra col.laboració.

Jaume Ars i Bosch
Alcalde
Guissona, 14 de març de 2020
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