
                             Ajuntament de Linyola    

   

                                                    Comunicat de seguiment. 

A les portes de Nadal arribem a les 175 persones amb test positiu d’aquest brot. Tot i que el 

ritme de nous casos van en declivi, el degoteig de nous contagis continua. En les darreres 48 

hores  se n’han sumat 9 més. És veritat que aquesta setmana ja van sortint de quarantena les 

primeres persones confinades per aquest brot i la balança tendirà a equilibrar-se. 

Ens cal continuar amb la contenció de moviments i reducció de la interacció social per no 

tancar en fals aquest episodi massiu de contagis. Tothom tenim ganes de passar pàgina i 

retrobar-nos amb els nostres amb la naturalitat dels entorns familiars que teníem per segurs. 

Aquest Nadal tot canvia; Ja son 19 persones del nostre poble que resten hospitalitzades i no 

podran ser a casa , 5 d’aquestes a UCI. Prop de 450 son les persones que encara es troben en 

aïllament domiciliari.  

Desitgem, de tot cor, la ràpida recuperació de tothom i que en breu també es pugui alleugerir 

el patiment dels entorns pròxims a cada afectat/da.  Pel bé col·lectiu, us continuem demanant 

prudència i responsabilitat.  

Per aquest motiu fem recordatori que les persones  que tinguin decretat confinament 

domiciliari NO el poden trencar, sense justificació molt raonada. D’altra banda poden ser 

denunciades.  

Respecte instal·lacions i serveis municipals i activitats festives: 

La llar d’infants continuarà tancada fins el dia 31 de desembre. 

Continuaran tancades totes les instal·lacions esportives i parcs infantils també fins al dia 31. 

L’Ajuntament estarà obert els dies 28,29 i 30 de desembre, amb  atenció telefònica. 

El consultori reobrirà a partir de dilluns amb normalitat i durant els dies laborals. La resta de 

dies, totes les consultes quedaran derivades al CAP de Mollerussa, com ja és habitual. 

 

Volem agrair de nou l’actitud de responsabilitat i solidaritat que predomina en aquestes 

jornades de complicat encaix entre la voluntat i la possibilitat. Fer extensiu aquest agraïment a 

totes les i els professionals de l’àmbit de la salut que continuen vetllant pel nostre benestar 

aquests darrers dies, i en especial a Linyola, han estat dels més intensos que segur recordaran. 

 

A totes i tots, Bon Nadal i bones festes, més recollides i més íntimes que mai. 

 

Linyola, a 24 de desembre de 2020.  


