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L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI POSA EN MARXA UN PROTOCOL PREVENTIU PER 

CONTENIR LA INCIDÈNCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Se suspenen temporalment les activitats i esdeveniments municipals amb concentració de 

persones previstos per als propers 15 dies, del 13 al 27 de març, com a mínim.  

 

 

Les mesures adoptades s'han decidit avui mateix, a la reunió de coordinació de seguiment del 

coronavirus de l’Ajuntament de Molins de Rei i s’ha activat el Centre de Coordinació Municipal 

(CECOPAL).  

L’Ajuntament de Molins de Rei aplica un protocol preventiu d’actuació davant l’eventual 

aparició de casos de coronavirus (Covid-19) a la ciutat. El consistori ha constituït un comitè de 

crisi, liderat per l’alcalde, Xavi Paz, i format per responsables polítics i tècnics de la corporació, 

que s’encarrega d’avaluar periòdicament la situació d’àmbit municipal i de prendre les mesures 

necessàries per protegir tant el conjunt de la població com tota la plantilla municipal. 

En el marc d’aquesta comissió, s’han definit els circuits d’actuació i s’han valorant diferents 

escenaris, d’acord amb l’impacte que el virus pugui tenir al municipi. La Generalitat ha activat el 

Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per a emergències associades a malalties 

transmissibles de risc potencialment.  

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha activat un protocol preventiu per contenir la incidència del 

coronavirus que recull les directrius emeses des de la Generalitat de Catalunya i el Govern de 

l’Estat espanyol. Aquest protocol suspèn temporalment totes les activitats i esdeveniments 

municipals amb concentració de persones entre el 13 i el 27 de març. Per tant, són objecte de 

tancament els equipaments cívics i culturals de la ciutat (Biblioteca el Molí, Federació Obrera, 

Escola Municipal de Música Julià Canals, centres cívics, Carpa Mariona, Espai Collserola, La 

Gòtica), assistencials i d’integració (centres de dia, casals d’avis) i equipaments esportius (la 

Zona Esportiva Ricard Ginebreda, Camp de Futbol Municipal Josep Raich i la piscina municipal).  

De la mateixa manera, queden suspeses totes les activitats programades, com ara cursos o 

tallers, de tots els edificis municipals. No es faran les proves l’halterofília previstes per a aquesta 

setmana, així com també queda cancel·lat el trofeu de patinatge artístic de la vila.  

Totes les activitats culturals i lúdiques queden ajornades o cancel·lades durant els propers 15 

dies, com són: la inauguració del Racó Anna Suñé i la inauguració del carrer Francesc Samaranch; 

la presentació del documental La tarda s’enamora d’aquell lloc, de Toni Moreno; la presentació 
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del llibre Imbatibles: la edad de las mujeres, de di-dones; l’acte de lliurament de premis del 24è 

Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda 2019-2020; la roda de premsa de presentació de 

la XIV Mostra de Cinema de Drets Humans i Interculturalitat; la CEM – Festival de muntanya 

Banff World Tour Spain 2020; la Festa de l’Escola Pública; el Consell Municipal de Salut; la roda 

de premsa de pressupostos 2020; la presentació del llibre La veritable història del llibreter 

assassí de Barcelona, de Marcel Fité, i, finalment, la Mostra Cinema de Drets Humans i 

Interculturalitat.  

L’Ajuntament de Molins de Rei, seguint indicacions del Departament d’Educació, suspèn totes 

les activitats extraescolars no curriculars que impliquin professorat, personal no docent o 

alumnat de diversos centres simultàniament.  

A més, la Comissió també ha decidit reforçar la comunicació i difusió de les mesures d’higiene i 

autoprotecció, que són la millor manera de contenir la propagació del virus. La mesura higiènica 

més efectiva per evitar el contagi de qualsevol virus és rentar-se les mans amb aigua i sabó. A 

més,  en cas de tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca amb el colze o un mocador d’un sol ús i 

evitar el contacte proper amb persones amb símptomes. 

 

El protocol preventiu té per objectiu protegir de manera especial les persones que es consideren 

grups de risc: gent gran i persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, 

diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat. 

La Comissió també ha acordat mesures per protegir els treballadors i treballadores de la plantilla 

municipal. Així, s’han donat instruccions per fer una neteja especialment exhaustiva de l’entorn 

físic dels treballadors i treballadores, el marcatge de la jornada es farà de manera remota i es 

limitaran les reunions i viatges laborals, entre d’altres. 

Novament, tornem a insistir a seguir les darreres indicacions del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya o del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Constatar la 

importància d’informar-se per canals oficials i seguir, sempre, les recomanacions de les 

autoritats. Un cop més, recomanem que no es difongui informació no contrastada.  

 

Davant aquesta situació, l’Ajuntament fa una crida a la calma, a la consciència col·lectiva, la 

responsabilitat individual i la solidaritat.  

 

Us demanem que, en cas de presentar símptomes (febre, dificultat per respirar, tos o malestar 

general), truqueu al 061 per evitar possibles contagis i no saturar els centres sanitaris i seguir els 

protocols establerts.  

 

https://www.rubi.cat/la-teva-ciutat/salut/actualitat/coronavirus-sars-cov-2
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També volem recordar que la informació relacionada amb qualsevol pacient és estrictament 

privada i demanem que no s’especuli amb la salut de cap veí o veïna del municipi.  

 

Finalment, el protocol preveu també revisar periòdicament les mesures aplicades per adaptar-

les a l’evolució de la situació de cada moment per estar el més actualitzat possible.  

   


