07/04/2020

(IM) Informa't sobre les mesures municipals per contenir
l'expansió del Covid-19, minut a minut

(07.04.20) L'ANC inicia demà el repartiment de mascaretes per a la població a través dels establiments
de Torroella i l'Estartit https://bit.ly/3aVOCOY
(07.04.20) La Policia Local ha intensificat els controls per evitar l'arribada de segones residències a
Torroella i a l'Estartit https://bit.ly/34pPglu
(06.04.20 - 13.45 h) L'Espai Ter reprograma per a la tardor bona part dels espectacles afectats pel
coronavirus https://bit.ly/2xUEZ4k
(05.04.20 -15 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les restriccions
d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 05/04/20 - 12 h de Protecció Civil) Consulta el document
actualitzat sobre restriccions d'activitats
(03.04.20 - 19.30 h) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit han tancat un atapeït
programa d'activitats diverses obertes a tota la població amb l'objectiu de celebrar, des del confinament,
una diada de Sant Jordi virtual. https://bit.ly/2xKG7aU
(03.04.20 - 9 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les restriccions
d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 02/04/20 - 20 h de Protecció Civil) Consulta el document
actualitzat sobre restriccions d'activitats
(02.04.20 - 15 h) Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19.
Situació de permís retribuït recuperable. (versió 01/02/20 - 15 h de Protecció Civil) Consulta el document
sobre les noves restriccions i les seves consequències. Consulta el document sobre preguntes sobre el
permís recuperable
(02.04.20 - 12 h) La greu crisi sanitària força l'Ajuntament a suspendre el FIMAG'20 programat del 3 al 7
de juny. Llegeix la nota completa.

(02.04.20 - 11 h) Tot i el confinament, algunes persones s'han de desplaçar per serveis bàsics. En
aquest sentit, el Govern garanteix la gratuïtat del transport públic a tot Catalunya. Informa't:
http://ow.ly/aOJe50z32YV
(01.04.20 - 15 h) Informa't sobre les mesures econòmiques preses per altres administracions públiques
arrel del covid19:
El Govern de la Generalitat aprova paquets de mesures en diversos sectors d'activitat a empreses i
autònoms. Podeu consultar-les totes a Canal Empresa.
Resum elaborat per la Cambra de Comerç de Girona sobre les Mesures del Consell de Ministres del 31
de març.
Informació per a les empreses i treballadors autònoms del Servei Públic d'Ocupació.
Recopilatori d'ajuts i serveis per a l'empresa d'ACCIÓ.
Recopilació d'informació sobre l'afectació de l'emergència sanitària Covid-19 en l'activitat econòmica,
realitzada per la Diputació de Girona
Informació sobre activitats de la industria manufacturera considerades essencials durant la situació
d'alarma per COVID-19.
Característiques dels préstecs elegibles atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a
Espanya i s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19
(01.04.20 - 10 h) El coronavirus obliga l'Ajuntament a suspendre la VII Fira L'Empordà, Cuina i Salut.
L'edició del 2021 se celebrarà els dies 7,8 i 9 de maig. https://bit.ly/2yqn1XR
(31.03.20 - 15.30 h) La reestructuració sanitària a la comarca per lluitar contra el coronavirus comporta
el tancament temporal del consultori de l'Estartit. L'Ajuntament cedeix un vehicle al CAP de Torroella per
a desplaçaments sanitaris. https://bit.ly/3dKXVD1
(30.03.20 - 15 h) Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19.
Situació de permís retribuït recuperable. (versió 30/03/20 - 15 h de Protecció Civil) Consulta el document
sobre les noves restriccions i les seves consequències.
(30.03.20 - 8.35 h) Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la
COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. (versió 30/03/20 - 00 h de Protecció Civil) Consulta el
document sobre les noves restriccions i les seves consequències. Consulta el RD 10/2020 del BOE que
regula el permís retribuit recuperable.
(30.03.20 - 8.30 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 29/03/20 - 15 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(28.03.20 - 16 h) Escolta el programa especial a Ràdio Montgrí sobre el Coronavirus, amb el regidor Josep
Martinoy. Escolta el programa especial 28-03-20.
(27.03.20 - 9 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les restriccions
d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 26/03/20 - 15 h de Protecció Civil) Consulta el document
actualitzat sobre restriccions d'activitats
(26.03.20 - 15 h) La Policia Local agraeix i valora molt positivament la col·laboració ciutadana en el
compliment de l'odre de confinament. En els primers deu dies ha realitzat 372 avisos, ha interposat 45
denúncies i ha tancat 2 locals. https://bit.ly/2R2F1y7
(26.03.20 - 11.20 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 25/03/20 - 20 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(25.03.20 - 16 h) El proper divendres 27 de març es repartiran les targetes moneder que ha creat el
Departament d'Educació per les famílies que tenen actualment beca de menjador a les escoles.
Actualment al municipi hi ha 144 nens i nenes beneficiaris d'una beca menjador escolar. Informa't
(25.03.20 - 12.15 h) Ets víctima de violència domèstica durant el confinament? Necessites atenció

urgent, psicològica i/o legal? Informa't i truca'ns! Estem al teu costat, sempre. Document informatiu SIAD
http://ow.ly/yqSc50yVbAZ
(25.03.20 - 9.30 h) Necessites realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la teva activitat, mentre
durin les mesures excepcionals? Recorda que aquestes autoritzacions estan destinades exclusivament a
les persones que es dediquen a les activitats agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins del
cicle dels cultius. Pots demanar l'autorització online a: http://ow.ly/hYsF50yV47I
(24.03.20) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activitat un servei especial de neteja viària amb
productes desinfectants específics com a mesura per frenar l'expansió del coronavirus.
https://bit.ly/3dnhq4J
(24.03.20 - 12 h) El Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha editat una guia amb recomanacions de
gestió psicològica durant quarentenes per malalties infeccioses. https://ja.cat/Y7hCk
(24.03.20 - 11.15 h) Informa't sobre l’afectació de l’emergència sanitària COVID-19 en l’activitat
econòmica. Document realitzat per la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de
Girona.
(23.03.20 - 10.45 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 22/03/20 - 20 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(23.03.20 - 9.30 h) Consulta el comunicat de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí respecte l'atenció al
públic. Comunicat atenció al públic 23.03.20
(21.03.20 - 14 h) Escolta el programa especial a Ràdio Montgrí sobre el Coronavirus, amb el regidor Marc
Calvet. Escolta el programa especial 21-03-20.
(21.03.20 - 13 h) Consulta un document amb respostes aclaridores sobre el certificat autoresponsable
que ha editat la Direcció General de Protecció Civil. Document FAQs sobre el certificat autoresponsable
(21.03.20 - 12.30 h) Consulta el llistat d'establiments de la nostra vila que ofereixen servei a domicili i/o
reben comandes per encàrrec. Llistat establiments.
(21.03.20 - 11 h) Descarrega't el model de certificat autoresponsable pels vostres desplaçaments a partir
de dilluns 23.03.20. Pels que no tingueu impressora, hi haurà una app per descarregar-se al mòbil en les
properes hores. Document autoresponsable.
(21.03.20 - 8 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les restriccions
d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 20/03/20 - 20 h de Protecció Civil) Consulta el document
actualitzat sobre restriccions d'activitats
(20.03.20 - 17 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les restriccions
d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 20/03/20 - 13 h de Protecció Civil) Consulta el document
actualitzat sobre restriccions d'activitats
(19.03.20 - 19.45 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 19/03/20 - 18 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(19.03.20 - 8.40 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 18/03/20 - 19 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(18.03.20 - 8.20 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 17/03/20 - 20 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(17.03.20 - 17.15 h) Escolta el programa especial a Ràdio Montgrí sobre el Coronavirus, amb

el regidors Josep Martinoy . Escolta el programa especial 17-03-20.
(17.03.20 - 17 h) L' Ajuntament de Torroella de Montgrí i un grup de joves voluntaris del municipi estem
treballant de manera coordinada per les necessitats de les persones més vulnerables del municipi,
durant la crisis del covid19. Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament i la Policia Local, conjuntament amb
el Centre de Distribució d'Aliments i Creu Roja ens fem càrrec de totes aquelles persones que tenim
identificades com a vulnerables i un grup de joves del municipi s'ha ofert a l'Ajuntament i a la ciutadania
per ajudar a aquelles persones d'edat més avançada, però que no són usuàries de l'Ajuntament. Aquest
grup de joves, a través d'un grup de telegram i també d'uns telèfons mòbils que trobareu a la imatge que
acompanya aquest escrit, s'ofereixen a qui ho necessiti, per anar a comprar menjar o bé a la
farmàcia. L'Ajuntament ha ofert unes identificacions a aquests joves voluntaris, per tal que les persones
usuàries sàpiguen que són voluntaris autoritzats. Des de l' Ajuntament de Torroella de Montgrí volem fer
públic el nostre agraïment a aquest col·lectiu de joves organitzats. És un orgull tenir joves compromesos
al municipi!
(17.03.20 - 14 h) Recorda que els terminis administratius s'han suspès i s'han interrumput els plaços per
la tramitació dels procediments amb les administracions públiques, mentre duri la vigència del Reial
Decret 463/2020. Malgrat això, la nostra seu electrònica està a la vostra disposició per registrar online
els tràmits que calguin. Consulta el manual de tramitació online
(17.03.20 - 13.30 h) Informa't sobre els ajuts de fins a 2.000€ per a treballadors autònoms afectats
econòmicament pel coronavirus: http://gen.cat/autonomscovid19 / Per rebre més informació sobre l’ajut
a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 932285721 o al
correu: treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

(17.03.20 - 13 h) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí prorroga de manera automàtica, sense necessitat
de petició prèvia, sense costos ni taxes extres i per un termini de sis mesos, totes les llicències d'obra
major i d'obra menor, concedides per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Aquesta mesura s'aplicarà a
tots els expedients d'obra en vigor, que encara no hagin caducat i en previsió que els treballs no es
podran començar i/o acabar en el termini previst.
(17.03.20 - 12 h) Us informem que mentre duri l'episodi de confinament pel coronavirus, el Nucli Antic de
TorroelladeMontgrí estarà obert al trànsit per què es pugui accedir amb vehicle a comprar a les botigues
de serveis bàsics. Si us plau, feu un ús responsable d'aquest accès temporal al trànsit al Nucli
Antic. https://ja.cat/lADHE
(17.03.20 - 8 h) Escolta el programa especial a Ràdio Montgrí sobre el Coronavirus, amb els
regidors Josep Martinoy i Roser Font. Escolta el programa especial 16.03.20.
(16.03.20 - 14.30 h) L'Ajuntament ha acordat flexibilitzar (ajornar o prorrogar) el pagament dels impostos
i taxes municipals amb la finalitat de mitigar l’impacte econòmic que el coronavirus tindrà sobre
l'economia de les famílies i les empreses. La decisió s'ha pres en el marc d'un nou paquet de mesures
que s'ha aprovat aquest matí en el marc del Pla d'Emergència Municipal i de l'estat d'alarma decretat per
l'estat espanyol. Consulta el comunicat de mesures de flexibilitat tributària local.
(16.03.20 - 12.40 h) Informa't dels serveis mínims del servei regular d'autobús entre Torroella de Montgrí
i l'Estartit: Serveis mínims AMPSA Torroella - L'Estartit
(16.03.20 - 10 h) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí decreta la gratuïtat de la zona blava fins a nou
avís.
(16.03.20 - 8 h) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí emet un comunicat sobre l'atenció al públic a les
dependències municipals. Llegeix el comunicat a: Comunicat atenció al públic dependències municipals
(15.03.20 - 21.15 h) Us informem que la Policia Local s'ha vist obligada a començar a fer verificacions de
persones pels carrers i places del municipi. Així mateix, s'han hagut de tancar 28 establiments i s'ha
aixecat una acta, per no fer cas de les disposicions de les autoritats respecte al confinament. En aquest
enllaç trobareu totes les restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya: https://ja.cat/MmeUZ Per
solidaritat, per responsabilitat, #joemquedoacasa

(15.03.20 - 20.50 h) Coneixes l'aplicació pel mòbil del 061? Saps que han habilitat un apartat
del covid-19, on hi ha un qüestionari molt simple amb respostes de "Sí" o "No" i on demanen un número
de telèfon per a posar-se en contacte amb la persona que tingui criteris de coronavirus. Un dels objectius
pel que ha estat creat és per no saturar les línies d'emergències 061 i 112. Si tens algun dubte,
descarrega't l'aplicació i respon el qüestionari: http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/app-061/
(15.03.20 - 11.35 h) Què és pot fer i què no es pot fer? Actualització de les preguntes sobre les
restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 15/03/20 - 9 h de Protecció Civil) Consulta el
document actualitzat sobre restriccions d'activitats
(14.03.20 - 17 h) Des de l' Ajuntament de Torroella de Montgrí us volem recordar i insistir en la necessitat
de fer cas a les recomanacions de #confinament a casa. Actualment, no hi ha cap cas confirmat al
municipi, però, si continuem reunint-nos en parcs, carrers, etc, no estem ajudant a evitar la proliferació
del contagi. Així, que si us plau, no sortiu de casa si no és per una necessitat bàsica. Així mateix, us
informem que des del servei de #PoliciaLocal del municipi ens adreçarem a tots els grups de persones
que no segueixen les indicacions de les autoritats per demanar-los que ho facin. Les trobades en espais
públics només estan permeses si són puntuals i es mantenen les distàncies de seguretat. Evitem la
propagació del #coronavirus, quedem-nos a casa. #joemquedoacasa
(14.03.20 - 13.45 h) Voleu escoltar el programa especial de #RàdioMontgrí sobre el #coronavirus i les
seves afectacions al nostre municipi? L'Alcalde, Jordi Colomí i la regidora de Salut, Anna Bonada, ens
n'han explicat les novetats. Escolteu-ho aquí: Programa especial Coronavirus a Ràdio Montgrí
(14.03.20 - 13.30 h) Nota d'agraïment de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit per les
mostres generalitzades de comprensió i de responsabilitat que està tenint la població i el sector de la
restauració en el compliment de les noves mesures de restricció dictades pel Govern de la Generalitat en
la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març. Consulta la nota d'agraïment.
(14.3.20 - 9.25 h) Què es pot fer i què no? Consulteu el document que ha elaborat Protecció Civil, on
podreu trobar respostes bàsiques però aclaridores als dubtes derivats de les restriccions i el confinament
establert a #Catalunya. #joemquedoacasa #coronvarirus Document de preguntes i respostes
(13.03.20 - 16.30 h) El Comité de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha reunit
aquest matí de manera extraordinària per tal d'adoptar mesures a les dependències municipals per
contenir el coronavirus SARS-CoV-2, garantir el funcionament regular dels serveis públics de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i alhora preservar la salut dels/de les empleats/des públics/ques.
Reunió Comité de Seguretat i Salut
(13.03.20 - 15.45 h) S'autoritzen els mercats setmanals de fruites i verdures. D’acord amb la Resolució
SLT/720/2020, del Departament de Salut, a data del 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí permetrà la instal·lació de les parades d'alimentació dels mercats setmanals de Torroella i
l'Estartit. No s'autoritzarà la instal·lació de les parades de roba i complements. D'aquesta manera, a data
d'avui, se segueixen les indicacions del Govern de la Generalitat en relació amb la necessitat de
«garantir l'abastament de productes frescos a l'aire lliure». Des de l'Ajuntament s'informarà als marxants
de la necessitat de complir amb les mesures de distanciament social aprovades per evitar el contagi.
Com fem amb caràcter general, preguem a la població la màxima prudència i responsabilitat a l'hora de
fer les compres i manipular els aliments.
(13.03.20 - 14.45 h) Missatge institucional de l’alcalde de Torroella de Montgrí en relació amb el
coronavirus: Missatge institucional de l'Alcalde
(13.03.20 - 13.30 h) No us perdeu demà el programa de Ràdio Montgrí: En Parlem - especial Coronavirus.
L'Alcalde, Jordi Colomí i la regidora de Salut, Anna Ma Bonada, parlaran sobre les afectacions al nostre
municipi, així com les mesures a prendre. Dissabte 14 de març de 2020 a les 11.30 h al 107.1 FM o bé
per streaming i en directe a través del següent enllaç: Escolta Ràdio Montgrí en directe
(13.03.20 - 11.30 h) Torroella de Montgrí i l'Estartit tanquen els equipaments municipals i suspenen totes
les activitats pel coronavirus. Informa't del comunicat emès en aquest enllaç: Comunicat Coronavirus
13.03.20 - 11.30 h

(12.03.20 - 20.15 h) La Fundació Vila Casas amb el Museu Palau Solterra i la Fundació Mascort amb la
Casa Galibern acorden també el tancament al públic de les seves instal·lacions fins a nou avís. Es
suspenen totes les activitats previstes.
(12.03.20 - 19.45 h) El Museu de la Mediterrània restarà tancat al públic a partir del 13 de març de 2020 i
durant un període de 15 dies pròrrogables. Es suspenen totes les activitats que havien de tenir lloc al
Museu. De forma excepcional, el Museu de la Mediterrània acollirà la donació de sang prevista pel
dissabte 14 de març de 2020. Els Consells de Barri de Torroella de Montgrí s'ajornen fins a nou avís. Es
suspèn el concert de Pau Vallvé programat pel dissabte 14 de març de 2020 a l'Espai Ter.
(12.03.20 - 15 h) Les Biblioteques municipals de Torroella de Montgrí i l'Estartit restaran tancades al
públic, fins a nou avís.
(12.03.20- 13.50 h) El Govern de la Generalitat anuncia que a partir de demà tanquen els centres
educatius i les universitats de tot Catalunya. Per tant, els centres educatius del municipi, l'Escola
Municipal d'Adults, i l'Escola Municipal de Música i Dansa restaran tancats.
(12.03.20 - 12 h) La Junta de Govern Local de Torroella de Montgrí s'ha reunit aquest matí i ha fet una
valoració sobre l'afectació al municipi, de les mesures que ha près la Generalitat de Catalunya i el
Govern de l'Estat per contenir l'expansió del Covid-19.
Podeu fer un seguiment actualitzat de les mesures preses pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el
Ministeri de Sanitat espanyol als següents enllaços:
Mesures Covid-19 - Generalitat de Catalunya
Mesures Covid-19 - Ministeri de Santitat Govern d'Espanya
En aquest sentit, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit, seguint les indicacions
de les administracions superiors, han pres les següents decisions:
Pel que fa a les escoles, es seguirà les indicacions del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Les instal·lacions esportives del municipi restaran tancades durant el cap de setmana del 14 i
15 de març de 2020.
Les activitats educatives que tenen lloc al Museu de la Mediterrània i a l'Espai Ter
s'ajornen fins a nou avís.
Pel que fa a les activitats de l'Espai Ter:
El concert de Pau Vallvé, previst per aquest dissabte 14 de març a les 20.30h, és manté perquè
l'aforament màxim és de 900 persones i s'han limitat la venda d'entrades a un terç de l’aforament
màxim (300 localitats).
La visita guiada “Coneix l’Espai Ter per dins”, prevista per dissabte 21 de març, queda suspesa a
l’espera que es pugui reprogramar més endavant.
L'obra de teatre, La dona del 600, prevista per dissabte 21 de març a les 20.30h, s'ajorna perquè les
entrades venudes superen el terç de l’aforament màxim i s’ha reprogramat pel dijous 16 d’abril a les
20.30h.
L'espectacle familiar de Musinfant Riu, riu primavera riu, previst per diumenge 22 de març (amb
dues sessions a les 10.30h i les 12.00h) s'ajorna i properament s'anunciarà la nova data.
Els espectadors que ja tenen entrades per aquests esdeveniments podran fer servir les mateixes per
a les funcions amb noves dates.
Pel que fa a les activitats que tenen lloc al Museu de la Mediterrània:
Es manté la donació de sang prevista per aquest dissabte 14 de març de 2020.
La Jornada «El món de la Cobla - 4a Trobada de Fiscorns de Catalunya» es realitzarà a porta
tancada.
La programació del Cinema Montgrí es mantindrà, però es prendran mesures per tal de garantir que
es no es superin els màxims d'aforament permesos.
Les Llars de Jubilats del municipi restaran tancada, fins a nou avís.
La jornada de Speed Dating laboral, prevista per divendres 13 de març de 2020, s'ajorna.
L'activitat formativa d'informàtica prevista per divendres 13 de març de 2020, a la Biblioteca
Municipal Pere Blasi s'ajorna.
La conferència Club de Clàssica, Beethoven, prevista per dissabte 14 de març de 2020, s'ajorna.

Els consells de barri de Torroella de Montgrí, s'ajornen.
El taller de participació ciutadana de definició del nou local juvenil del municipi, previst pel 14 de
març de 2020 s'ajorna.
De manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat i coincidint amb l’activació
de la fase d’alerta del Pla específic municipal per a risc sanitari, s’aniran establint les mesures locals
addicionals que corresponguin durant els propers dies, per contenir l’expansió del coronavirus i protegir
els col·lectius vulnerables.
En aquest sentit, us recomanem que seguiu les indicacions de les fonts oficials de la Generalitat de
Catalunya, i que us mantingueu informats també a través de les xarxes socials municipals, on anirem
actualitzant la informació.
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