COMUNICAT DE PREMSA
El Comitè d’Emergències Municipal integrat per l’equip de govern i els
responsables tècnics dels diferents departaments i, en consonància amb les
mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya,
ha pres els següents acords:
✓ Activar el Pla PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya) en fase
d’alerta a Lloret.
✓ Queden tancats els següents equipaments municipals:
o Casal de la Gent Gran: Queden suspeses totes les activitats per
la gent gran. Així mateix, romanen tancades les instal·lacions
del Casal i la cafeteria.
o Biblioteca Municipal.
o Teatre Municipal.
o Centres cívics.
o El Puntet de Lloret i el Puntet de Fenals.
o Bucs d’assaig.
o Camps de futbol Municipal i del Molí.
o Pavellons Municipal, del Molí i Pompeu Fabra.
o Pistes d’atletisme.
o Piscina Municipal i àrea de raqueta.
o Museu del Mar.
o Can Saragossa.
o Casa museu de Can Font.
o Mercat Setmanal dels dimarts al Barri del Rieral.
✓ Totes les activitats esportives, culturals i formatives quedaran
suspeses a partir de les 15h del dia 12 de març fins a nou avís.
✓ D’acord amb les indicacions del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, a partir de demà 13 de març, romandran tancats els
centres educatius, instituts i llar d’infants.
✓ Es mantindran els Serveis Mínims a l’OIAC, SOM i a l’Oficina de
Turisme del Museu del Mar.
✓ Es recomana que els tràmits formals és facin de forma electrònica i
els tràmits informals telefònicament, electrònicament o a través de
xarxes socials).
✓ Qualsevol gestió municipal que es faci presencialment haurà de seguir
les recomanacions previstes, com ara mantenir un metre i mig de
distància amb els treballadors públics (marcada amb una franja negra
i groga al terra).
✓ Informem que, es realitzarà una neteja intensiva, a totes les
instal·lacions municipals que romandran tancades aquests dies.
Des de l’Ajuntament de Lloret es fa una crida a la calma, a la tranquil·litat i
al seny.
Dijous 12 de març a les 13.45h

