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Notícies
Santa Coloma de Cervelló passa avui a la fase 3
Santa Coloma de Cervelló avança avui la fase 3 del procés de desconfinament. El Ministerio de Sanidad
ho ha fet avui oficial amb la publicació d’una nova ordre ministerial al BOE que ordena el pas a fase 3 de
Barcelona i Lleida, el que significa que Catalunya es configura com a una única unitat territorial amb
llibertat de mobilitat per tot el territori.
Dijous, 18 de juny de 2020

Santa Coloma de Cervelló passa a la fase 2 demà dilluns 8 de juny
Demà dilluns 8 de juny, Santa Coloma de Cervelló avançarà a la fase 2 del procés de desconfinament.
El Ministerio de Sanidad ho va fer oficial dissabte amb la publicació d’una nova ordre ministerial al BOE.
Diumenge, 7 de juny de 2020

L'Ajuntament restablirà la circulació de vehicles al carrer Padró tan bon
punt es pugui restituir la senyalització viària
El passat 29 de maig es va tallar la circulació de vehicles al carrer Padró com a mesura provisional, amb
l'objectiu d'ampliar els espais destinats als i les vianants a la zona del centre del poble, com a resposta a
les limitacions i mesures de seguretat que el context d'alarma sanitària comporta pel que fa al
distanciament social, i vist el volum de persones que es concentra en aquesta zona en les diferents
franges horàries determinades.
Divendres, 5 de juny de 2020

El Departament d’Educació ha informat de la possibilitat de reobrir
parcialment els centres educatius a la fase 2 de la desescalada
El Departament d’Educació de la Generalitat, a través del Pla de reobertura de Centres aprovat pel
PROCICAT el 20 de maig, ha establert les mesures sanitàries i de seguretat per tal de reobrir els centres
educatius i oferir serveis d’atenció a l’alumnat i les famílies a partir de la fase 2. La previsió és que Santa
Coloma de Cervelló pugui entrar a la fase 2 a partir del 8 de juny.
Dimecres, 3 de juny de 2020

L’Ajuntament posa en marxa mesures addicionals coincidint amb
l’entrada a la fase 1
Coincidint amb l'entrada a la Fase 1 del desconfinament, l’Ajuntament posa en marxa un seguit de
mesures per tal de garantir la salut i la seguretat dels veïns i veïnes, així com afavorir el distanciament
social en una fase en què es flexibilitzen algunes restriccions.
Divendres, 29 de maig de 2020

Santa Coloma de Cervelló passa a la fase 1 el pròxim dilluns 25 de maig
El pròxim dilluns 25 de maig, Santa Coloma de Cervelló avançarà a la fase 1 del procés de
desconfinament. El Ministerio de Sanidad ho ha fet oficial avui dissabte amb la publicació d’una nova
ordre ministerial al BOE.
Dissabte, 23 de maig de 2020

L’Ajuntament ja treballa en la planificació de la reobertura dels centres
educatius
L’Ajuntament ha comunicat al Departament d’Educació de la Generalitat la plena disposició del
Consistori a col·laborar en tot el possible i la voluntat de redoblar esforços per garantir la salut i la
seguretat de l’alumnat i els equips docents dels centres educatius del municipi i per oferir les millors
condicions per a l’aprenentatge en un context complex.
Dissabte, 23 de maig de 2020

Hem de continuar respectant les franges horàries
La darrera mesura aprovada pel Ministerio de Sanidad que flexibilitza restriccions i suprimeix les franges
horàries per a sortir a passejar o fer esport als municipis de menys de 10.000 habitants, no es pot aplicar
a Santa Coloma de Cervelló. Haurem d'esperar que entrem a la fase 1. A través dels mitjans de
comunicació de l’Ajuntament informarem la ciutadania puntualment dels canvis de forma fiable i veraç,
amb indicacions de les mesures que s'aprovin.
Divendres, 22 de maig de 2020

A partir de dijous 21 de maig és obligatori l'ús de mascareta

A partir de dijus 21 de maig es obligatori l’ús de mascareta per a persones de 6 anys en endavant i
recomanada per a infants entre 3 i 5 anys.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Santa Coloma de Cervelló passà dilluns 18 de maig a la fase 0 avançada
Demà dilluns 18 de maig, la regió de l'àrea metropolitana sud de Barcelona, on pertany Santa Coloma
de Cervelló, entra a l’anomenada fase 0 avançada, que és una fase intermèdia entre les fases 0 i 1, i
que incorpora algunes mesures de flexibilització.
Diumenge, 17 de maig de 2020

En hi juguem molt! Missatge dels regidors i regidores de l'Ajuntament

Dilluns, 11 de maig de 2020

L'Ajuntament posa en marxa un nou dispositiu informatiu a peu de carrer
A partir d'avui dilluns, l'Ajuntament torna a posar en marxa un dispositiu per informar a peu de carrer a la
població de les mesures i recomanacions sanitàries durant la franja horària de la pràctica esportiva i
passejos dels vespres.
Dilluns, 11 de maig de 2020

Santa Coloma de Cervelló es manté en la fase 0 del desconfinament
Tal com va proposar el Govern de Catalunya i ha acceptat el Ministeri de Sanitat, tota la regió de l'àrea
metropolitana sud de Barcelona, on pertany Santa Coloma de Cervelló, es manté a la fase 0 de
desconfinament i no passarà el pròxim dilluns a la fase 1. Tampoc ho faran l'àrea metropolitana nord de
Barcelona, Barcelona ciutat, Catalunya Central, Girona i Lleida.
Dissabte, 9 de maig de 2020

Dilluns 4 de maig comencen a aplicar-se les noves mesures de la fase 0
de desconfinament

Diumenge, 3 de maig de 2020

A partir de dissabte 2 de maig podran sortir al carrer les persones de
mes de 70 anys i persones dependents. També es podrà sortir per a fer
esport.
Divendres, 1 de maig de 2020
Us recordem els horaris per a les sortides al carrer.

Preguntes sobre les mesures per la contenció del COVID-19 a Santa
Coloma de Cervelló
Divendres, 1 de maig de 2020
DIIVENDRES 1/5/2020
Per tal de proporcionar de forma ordenada i actualitzada la informació sobre les mesures per contenir el
COVID-19 que es prenen a Santa Coloma de Cervelló, hem obert aquest espai de preguntes freqüents
FAQ que anirem actualitzant.

Com han de sortir de manera segura els infants al carrer?
Dissabte, 25 d'abril de 2020
Després de molts dies tancats a casa, diumenge 26 d’abril infants i adolescents podran sortir al carrer.
Aquesta sortida l’hem de fer amb precaució i de forma gradual, pas a pas, per protegir-nos nosaltres i els
altres.

BAN MUNICIPAL SOBRE LA SORTIDA CONTROLADA D’INFANTS DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Dissabte, 25 d'abril de 2020
En primer lloc, vull reiterar el meu agraïment a tots els infants de Santa Coloma de Cervelló. És difícil
romandre a casa en confinament, però porteu moltes setmanes fent-ho, ajudant a vèncer, amb el vostre
exemple, aquesta pandèmia.

La Policia local intensifica els controls per garantir les mesures
decretades per l’estat d’alarma

Dimarts, 21 d'abril de 2020
Des del dilluns 13 d’abril, Policia Local i Mossos d’Esquadra han intensificat els controls a les parades
d’autobús, estacions de tren i també als establiments oberts per garantir que la ciutadania respecta les
mesures de confinament decretades per l’estat d’alarma.

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19
A CATALUNYA
Dijous, 16 d'abril de 2020
DIJOUS 16/4/2020 | 20.00 h
Preguntes sobre les restriccions d'activits pel SARS-CoV-2 a Catalunya publicades pel Departament
d'Interior de la Generalitat.

Primeres sancions per incompliment de les mesures de confinament
Dimarts, 31 de març de 2020
La Policia Local de Santa Coloma de Cervelló ha tramitat 13 propostes de sanció per incompliment de
les mesures decretades per l'estat d'alarma del 17 al 29 de març.

Preguntes sobre el Certificat autoresponsable de desplaçament en el
marc d'estat d’alarma
Dilluns, 23 de març de 2020
DILLUNS 23/3/2020 | 15.00 h
Protecció Civil ha editat un model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d'estat
d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per una de les causes autoritzades.
Entra en vigor dilluns 23 de març a les 00.00 h.

Decret 333/2020. Mesures de prevenció i protecció en l’àmbit municipal i
en l’àmbit laboral de l’organització municipal complementàries al decret
330/2020 en aplicació del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el est
Dilluns, 16 de març de 2020

Per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, es limita la prestació dels serveis públics de
l’Ajuntament a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis
públics bàsics o estratègics.
Es tanquen totes les dependències municipals, garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics a
través de l’atenció telefònica al telèfon de l'OAC 93 645 07 00, i/o telemàtica a través de la Seu
Electrònica.

BAN: RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ A LA VIA PÚBLICA
Diumenge, 15 de març de 2020
DIUMENGE 15/3/2020 | 11.30 h
Anna Martínez Almoril, Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervello, INFORMO:
Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, la
ciutadania només podrà circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents
activitats:

MESURES COMPLEMENTÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL
DE LA INFECCIÓ PEL SARS-CoV-2
Dissabte, 14 de març de 2020
DISSABTE 14/3/2020 | 9.45 h
RESUM de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Mesures complementàries a les ja vigents. (Des de les 00 hores del 14 de març de 2020. Vigència
mínima 15 dies)

Mesures preventives de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per
contenir el coronavirus
Divendres, 13 de març de 2020
DIVENDRES 13/3/2020 | 14:00 h
El Servei Català de la Salut ens han comunicat que per garantir una bona atenció i per la manca
de personal sanitari, degut a aïllaments preventius, el CAP de Santa Coloma de Cervelló i
l’ambulatori de la Colònia Güell deixen de donar servei.
Els pacients de Santa Coloma de Cervelló que ho necessiteu, heu d'anar al CAP de Molí Nou. És
important anar-hi només en cas que sigui estrictament necessari per no col·lapsar el servei.

CAP MOLI NOU
Ronda Sant Ramon, 5 (Ciutat Cooperativa)
Telèfon: 93 654 33 00

