Benvolguts, benvolgudes,

En motiu de la publicació de la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol , per la qual s’ adopten
les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 als següents municipis : Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant
Joan Depí, Sant Boi del Llobregat , Cornellà , Sant Just Desvern, Esplugues de LLobregat, l’
Hospitalet de Llobregat , Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besós i
Badalona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOG núm 8180-18.7.2020).
Es resolen unes mesures especials en matèria de salut pública, entre les quals es recull “la
suspensió de l’obertura al públic dels equipaments culturals, com ara arxius; de locals i
establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments
esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d’ atraccions i parcs recreatius infantils en
recintes tancats, activitats esportives , com ara gimnasos .. “
També es recull a l’esmentada resolució que els Ajuntaments, en l’àmbit territorial
corresponent, poden, amb autorització del Comitè de Direcció del Pla d’ Actuació del Procicat,
habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre
respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva ( bàsicament, compliment de la
distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de
dades de contacte.
Tot i que l’ Ajuntament de Barcelona , ha sol·licitat l’ autorització per no suspendre l’ obertura
al públic dels equipaments esportius respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva
( bàsicament compliment de la distància de seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb
hora concertada i registre de dades de contacte, aquesta no ha estat aprovada pel Comitè de
Direcció del Pla d’ Actuació del Procicat.
Per això, us comuniquem que cal seguir les mesures publicades Resolució SLT/1746/2020,
de 17 de juliol , del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya .
En ella també a l’ art 9 , es mantenen les activitats de casals i colònies d’ estiu , les quals han de
complir els “criteris generals per a la organització de les activitats educatiu d’estiu 2020 i els
protocols específics “ del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’ actuació de
Procicat. La xarxa d’ instal·lacions esportives de Barcelona , acull aquests programes de casals
d’ estiu i podran obrir-se a tal efecte .
Aquestes mesures tenen un termini de 15 dies i en conseqüència us comuniquem que cal acollirse a les mesures publicades a la RSLT/1746/2020 amb el tancament dels equipaments esportius
municipals, amb la salvetat per aquells que desenvolupen l’activitat de lleure esportiu i/o fins
que Procicat comuniqui la seva resolució .
Us demanem que en el supòsit que les activitats no puguin dur-se a terme , ens ho comuniqueu
a tal efecte.

Atentament,

Barcelona, 19 de juliol de 2020

