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AVÍS IMPORTANT 

ACTUALITZACIÓ SOBRE L’AFECTACIÓ AL MUNICIPI DE L’ESTAT D’ALERTA. 
 

1.- MASCARETES. La setmana passada l’Ajuntament va fer un compra de mascaretes per 
repartir entre els veïns. Encara no han arribat. Tan aviat com les tinguem us ho comunicarem i 
les repartirem entre els veïns que les necessitin. Si actualment hi ha algun veí que necessiti una 
mascareta amb urgència que ens ho faci saber. 
 
2.- TREBALLS DE DESINFECCIÓ. Des del passat dissabte 28 de març, cada dissabte la 
brigada ruixa tots els carrers del poble amb una dissolució de Hipoclorit Sòdic diluït amb aigua, 
seguint la pauta recomanada per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona. Paral·lelament cada dia es desinfecten totes les zones de contenidors del poble.  
 
3.- MESURES ECONÒMIQUES QUE AFECTEN A L’ÀMBIT MUNICIPAL. 
- Cànon de l’Aigua. L’ACA ha aprovat una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter 
universal, per tots els usuaris (domèstic i comercial/industrial) durant els mesos d’abril i maig. 
Aquesta setmana s’han fet les lectures de l’aigua del primer trimestre, que tindrà període de 
pagament voluntari durant els mesos de juny i juliol. El rebut del 2n trimestre, on hi haurà 
aquesta reducció, es pagarà en període voluntari durant els mesos d’agost i setembre. 
 
4.- ALTRES MESURES ECONÒMIQUES  
A la web de l’ajuntament www.santllorençdelamuga.cat hi trobareu l’enllaç directa a informació 
sobre: 
- Mesures en matèria de lloguers 
- Informació i ajuts per autònoms 
- Mesures i ajuts per al sector Turisme i Allotjaments turístics 
- Mesures relatives al sector de la construcció: 
 
5.- ES PERMET ANAR A L’HORT 
Des d’aquesta setmana es permet anar als horts particulars sempre que sigui per recollir 
productes necessaris per a l’auto abastament, per cuidar animals o si es tracta d’una activitat 
econòmica, i sempre mantenint distàncies de seguretat i mesures de prevenció. Queden 
exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver-hi en les segones residències. 
 
6.- TRANSPORT PÚBLIC 
Us detallem els horaris actuals de la línia regular d’autobús Figueres – Albanyà que presta servei 
de dilluns a divendres laborables. 

Figueres → Sant Llorenç → Albanyà  Albanyà → Sant Llorenç → Figueres 
  06:15  06:50  07:00     07:00  07:10  07:45 
  14:45  15:20  15:30     15:30  15:40  16:15 

Protocol a seguir: 
- No interactuar amb el personal conductor. 
- Mantingueu una distància mínima d’1 metre entre les persones ocupants. 
- Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després d’utilitzar el transport 

públic. 
- Es desaconsella utilitzar el transport públic a tots els col·lectius de risc. 
- Utilitzeu el transport públic només en cas de necessitat. Eviteu els viatges innecessaris. 

 
 
 



7.- SERVEI A DOMICILI 
L’empresa Empordà Vergés Serra, botiga d’alimentació d’animals, farmàcia i veterinària ha 
ofert la possibilitat de fer repartiment al poble un dia a la setmana. Podeu informar-vos i fer les 
vostres comandes al 972.110.160 o per mail a empordavs@gmail.com 
 
8.- QUEDATACASA 

Per evitar riscos i per respecte als teus veïns, queda’t a casa. Eviteu desplaçaments 
innecessaris. Quedeu-vos a casa. No feu servir les cases de segona residència. Mantingueu 
la distància de seguretat i preneu les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus. 

 

L’Alcaldessa i tots el regidors i regidores que formen el nostre Ajuntament seguim treballant 
coordinats per mantenir els serveis bàsics mínims i estem en contacte permanent amb 
Protecció Civil i Generalitat de Catalunya. Només farem missatges d’informació d’acord amb 
les indicacions oficials que rebem. 

El telèfon mòbil de l’Ajuntament (675 143 408)  i el de l’Alcaldessa (627 011 342) estaran en 
tot moment a la vostra disposició. 

 

Sant Llorenç de la Muga, 8 d’abril del 2020 

 


