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Notícies
L'Ajuntament informa el comerç local sobre les mesures i condicions de
reobertura d'establiments
L'Ajuntament ha fet arribar als comerciants del municipi informació detallada sobre les mesures de
seguretat i les condicions de reobertura d'establiments que ha aprovat l'Estat en aquesta fase inicial de
desconfinament.
Dimecres, 6 de maig de 2020

L'Agència Catalana del Consum obre un nou canal online per atendre les
consultes per afectacions derivades de la crisi de la COVID-19
L’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya posa en marxa aquesta setmana un
Consultori de Consum online i interactiu, per poder atendre les consultes relacionades amb les
afectacions derivades per les mesures preses per fer front a la COVID-19.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Fes les teves comandes del Mercat Pagès per telèfon, i recull dissabte la
teva compra al mercat
A partir d’aquesta setmana, i com mesura excepcional, podeu fer les vostres comandes de fruita i
verdura del Mercat Pagès per telèfon, i dissabte les podeu recollir al mercat. També podeu fer comanda
d’embotits, formatges, ous, mel i carn. Aquesta mesura us permetrà fer la compra més ràpid i evitarem
cues i aglomeracions.
IMPORTANT: A partir del dissabte 11 d’abril el Mercat Pagès es trasllada a la plaça Anselm Clavé
de la Colònia Güell.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Fem la compra per tu

La situació d’emergència sanitària decretada per les autoritats i les mesures acordades per contenir la
propagació del virus COVID-19 ha fet que hi hagi famílies confinades sense possibilitat d’anar a fer les
compres imprescindibles.
Les persones i famílies que us trobeu en aquesta situació d’aïllament, no podeu sortir de casa, o sou
vulnerables davant el contagi de la COVID-19 i no compteu amb ajuda del vostre entorn, podeu fer-nos
arribar la vostra sol·licitud perquè una persona de la borsa de voluntaris de Santa Coloma de Cervelló
faci la compra per vosaltres.
Divendres, 27 de març de 2020

