
                             Ajuntament de Linyola    

   

                                                    Comunicat de seguiment. 

Passades més de 2 setmanes des de l’aplicació de mesures de contenció i reducció de la 

interacció social, observem un principi de millora en la l’extensió del contagi. Arribem a Cap 

d’Any amb la certesa d’haver frenat el brot, però en cap cas està erradicat. 

Aquests darrers dies el ritme de nous contagis va disminuint i creixen les altes de persones que 

ja han complert les quarantenes . Tot i així la recuperació és lenta i més d’un terç dels positius 

detectats  a la comarca la darrera setmana, son de Linyola.  

Millorem en el còmput de positius actius però aquesta xifra continua essent molt alta, 

superior a 120 persones. Més de 350 persones tenen decretat aïllament domiciliari. Tot i 

registrar algunes altes les darreres hores, no millorem en el nombre d’hospitalitzacions i una 

vintena continuen ingressades, 5 d’aquestes a UCI.   

 

Respecte instal·lacions i serveis municipals i activitats festives: 

Es restableix el mercat municipal del dijous, amb reducció de parades. 

El castell de focs de la nit de Cap d’Any és realitzarà tal i com estava previst, 10 minuts després 

de les campanades. Serà visible des de places i carrers més amples i zones perimetrals del 

poble. Per evitar concentracions es recomana no apropar-se a menys de 250 metres del lloc de 

llançament de la pirotècnia. 

Es modificarà la Cavalcada de Reis, tal i com era habitual i s’adaptarà a la situació.  

La llar d’infants reobrirà el dia 8 de gener. La Biblioteca continuarà oferint servei de préstec 

individualitzat. 

Les estades esportives previstes per la setmana vinent quedaran postposades. Les 

instal·lacions esportives  a l’aire lliure i els parcs infantils continuaran  tancats almenys fins al 

10 de gener. 

L’Ajuntament estarà obert els dies 4,5,7 i 8 de gener, amb  atenció telefònica. El consultori 

reobrirà a partir de dilluns i durant els dies laborals. La resta de dies, totes les consultes 

quedaran derivades al CAP de Mollerussa, com ja és habitual. 

Les autoritats sanitàries ens alerten que la contenció de moviments i reducció de la interacció 

social, tal i com les estem vivint a Linyola, seran aconsellables durant les properes 6/8 

setmanes. Conforme es vagin consolidant les millores que s’observen, anirem flexibilitzant i 

recuperant serveis. Aquest esforç col·lectiu ens ha de permetre  que l’any que iniciarem  ens 

serveixi per recuperar-nos, amb tots els aspectes, el més reforçadament  possible i el 2021 

sigui millor per tothom. 

 

Linyola, a 31 de desembre de 2020.  


