BAN
L’Ajuntament del Catllar us vol enviar un missatge de tranquil·litat i serenitat
davant la situació difícil i sense precedents que ens toca viure a causa
d’aquesta pandèmia del Covid 19 que ens ha capgirat i dificultat la forma de
viure. Hem de fer els esforços que ens demanen les autoritats, ser
responsables, estar implicats en aquesta lluita, ser solidaris i si ho fem bé,
salvarem vides i ens en sortirem més aviat.
A partir d’avui les mesures que hem de prendre encara són més restrictives,
enutjoses, però hem de seguir solidaris per combatre aquesta pandèmia.
Des de l’ajuntament hem adoptat un seguit de mesures des que va començar
el confinament ara fa 15 dies:
Vam posar un servei de trucades a majors de 65 anys per detectar si hi havia
algun cas de vulnerabilitat i necessitat d’ajuda urgent. Es pot trucar al telèfon
672 295 783 i us gestionarem amb el suport de voluntàries/is la possibilitat de
portar-vos a casa aliments, medicaments, etc.
Anem fent una desinfecció de carrers i zones de més afluència, aquest servei
el fa la brigada municipal.
Hem col·laborat amb el Departament d’Educació i Consell Comarcal en el
repartiment de targetes moneder per a famílies que rebien l’ajut al menjador
escolar, així com el repartiment de targetes moneder per a famílies en risc
d’exclusió social detectades pel Servei de Benestar Social.

Així mateix, us fem saber que l’ajuntament manté el servei d’informació
telefònica i tràmits online, els serveis de la Guàrdia Municipal i de la brigada,
per garantir el funcionament essencial dels serveis públics de la nostra
competència.
Encara que des de la solitud que provoca el confinament, hem de saber que
no estem sols i que des de l’Ajuntament, Protecció Civil, Salut i tots els
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Hem retornat l’import equivalent a la part proporcional del servei no gaudit
dels rebuts del transport escolar, ensenyament musicals i classes d’anglès del
mes de març. I estem estudiant algunes mesures econòmiques que estiguin al
nostre abast.
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organismes que vetllen per la ciutadania s’actua amb voluntat de servei i lluita
perquè tot això acabi quan abans millor i puguem tots tornar a fer vida normal.
De ben segur ens en sortirem!
Per qualsevol consulta de salut podeu contactar mitjançant el correu:
consultallevant@xarxatecla.cat
Urgències per coronavirus i sanitàries 061
Consultes generals 012
Emergències 112
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