
                             Ajuntament de Linyola           

                                                    Comunicat de seguiment. 

El brot de COVID-19 comença acotar-se. Continua el degoteig de nous contagis  i ja superem 

el 160 positius. 15 són les persones hospitalitzades en aquests moments, 4 d’aquestes a UCI. 

Més de 400 persones resten en aïllament domiciliari.  

Al consultori es continua oferint servei assistencial mèdic reforçat. Es continuarà  cribratge 

selectiu, prioritzant les persones contactes estrets de positius i persones amb 

simptomatologia.  

Demanem i aconsellem als establiments de servei de cafeteria, bar i restauració que 

continuïn tancats  almenys fins el dimecres. Es pot continuar atenent a porta tancada el servei 

de comandes per emportar i a partir de dijous, obrir d’acord a les mesures decretades per la 

Generalitat. A la resta d’establiments oberts al públic us demanem i aconsellem que 

continueu limitant al màxim l’aforament.  

Respecte instal·lacions i serveis municipals i activitats festives; 

La llar d’infants continuarà tancada almenys tota la setmana de Nadal. 

Continuaran tancades totes les instal·lacions esportives i parcs infantils. 

Marató TV3. Es va recaptar 1292 euros en el sorteig de lots del comerç local. Tot i ser menys 

de la meitat d’un recapte normal, donades les causalitats, estem agraïts de tota la participació. 

Es cancel·len tots els oficis religiosos excepte les defuncions, de tota la setmana de Nadal. Als 

sepelis es permetrà l’entrada de fins a 40 persones de l’àmbit familiar. 

La cantada de nadales del dia 25 i la projecció del màpping monumental del dia 26, queden 

anul·lades o posposades.  

Es replanteja l’acte de l’arribada del Txamberlain per recollir les cartes. No es podrà  fer de 

forma habitual. El patge reial us farà arribar un missatge per explicar com es podran recollir 

totes les cartes.  

De moment es manté el castell de focs per la nit de Cap d’Any. Readaptarem la Cavalcada de 

Reis i us ho farem saber.  

Aquesta setmana entren en vigor noves mesures aprovades per la Generalitat i anirem 

informant de com ens hi adaptarem.  

Aprofitem per agrair de nou tota l’actitud de responsabilitat, d’una amplia majoria de 

persones del poble, que ens ajuda a  poder plantar cara al brot descontrolat. Amb aquest 

convenciment hem d’entendre i assumir que lo més important és que ningú hagi de marxar de 

casa  per causes sanitàries durant aquestes festes. Per tant us continuem demanant  limitar al 

màxim la mobilitat i els contactes socials. 

 

Linyola, a 21 de desembre de 2020.  


