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BAN DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia, batle de l’Ajuntament de Pollença

FAIG SABER

Primer.- Davant les informacions relacionades amb el SARS –CoV-2, conegut com a 
coronavirus, i d’acord amb les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum del 
Govern de les Illes Balears, volem reiterar les recomanacions generals que s’han fet 
públiques aquests dies a través dels mitjans de comunicació i canals d’informació 
institucional: 

- Manteniu una bona higiene personal: rentau-vos les mans amb freqüència i 
evitau el contacte amb mans, nas i ulls.

- Cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze en 
cas que tossiu.

- Manteniu una distància mínima d’1 metre amb persones que tenguin 
símptomes respiratoris.

- Comunicau-vos amb el telèfon de consultes mèdiques 061 en cas de notar 
símptomes (febre, tossina, sensació de manca d’aire). En cap cas heu 
d’acudir al Centre de Salut ni a Urgències.

Podeu trobar informació addicional sobre el coronavirus a la pàgina web activada pel 
Govern de les Illes Balears coronavirus.caib.es i al telèfon 900.10.18.63.

Per a dubtes de caire sanitari, els ciutadans es poden dirigir al 061 Salut Respon. 

Segon.- Quant a tots els esdeveniments que es realitzin i/o organitzin amb afluència de 
públic: 

- Queden prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000 persones.
- Els esdeveniments de menys de 1.000 persones hauran de ser autoritzats per 

Salut Pública, tot i que ja comptin amb una autorització municipal.
- Recomanam evitar les concentracions de persones que no siguin estrictament 

necessàries.

Tercer.- Com a mesura de contenció, tots els esdeveniments públics de caire social, 
cultural i esportiu organitzats per l’Ajuntament de Pollença queden suspesos durant un 
període de quinze (15) dies a partir d’avui i fins a nova comunicació. Especialment es 
decreta:
            - La suspensió de les activitats socioculturals i esportives organitzades per 
l’Ajuntament.
            - La suspensió de les activitats que es desenvolupen en centres municipals com 
tallers, cursos, conferències i similars.
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            - La suspensió de la venda de productes que no siguin alimentaris en els mercats 
setmanals i en la venda ambulant. El mercat setmanal de Pollença es reubica a la plaça 
de Ca les Monnares.
           - El tancament de les biblioteques municipals, pavelló, piscina i vestuaris de totes 
les zones esportives municipals.  
           - El tancament de l’escoleta municipal d’educació infantil 0-3 de La Gola i   
l’Escola de Música.
           - Les dependències administratives municipals i la Policia Local duran a terme la 
prestació dels seus serveis en l’horari habitual. Es recomana a la ciutadania que hi 
acudeixi només en casos inajornables.

L’Ajuntament de Pollença anirà informant puntualment de les novetats que es 
produeixin en relació amb aquest tema a través dels mitjans de comunicació municipal 
(pàgina web municipal; Ràdio Pollença; xarxes socials; taulers edictals; etc ...), així com 
de les mesures noves o addicionals que s’adoptin, i és objectiu d’aquesta Batlia 
transmetre tranquil·litat i demanar prudència a la ciutadania. 

Pollença, 13 de març de 2020 
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavia 
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