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900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
112/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (l’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016-900 900 120 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/  
      OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c. Joaquim Rosal
93 371 33 50 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí
661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i
      Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC,   
      Ocupació) 
93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 553 12 00 Hospital Comarcal Moisès Broggi (Sant Joan Despí)
93 473 21 30/        Servei d’atenció a l’alcoholisme. Associació
93 371 02 66               d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues
93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82 (PAC) Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària
93 371 42 01 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720       (avaries 24 h)
902 200 850 Informació Gas Natural (Urgències: 900 750 750)
800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706)
901 106 570 Oficina de la Seguretat Social
93 470 08 95 Tanatori Mémora d’Esplugues    
93 654 59 28 Serveis Funeraris Àltima
93 372 91 00 ETV (Esplugues Televisió)

ATENCIÓN GRATUITA   •   NO DEJA RASTRO

016

900 900 120
Teléfonos de atención sobre 

violencia machista

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 130 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Av. Cornellà, 99-101 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 64 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Gaudes Navarro Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Sánchez Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Can Clota La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Sabaté  Glicines, 23 93 371 10 17
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oberts durant l’actual crisi sanitària
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Esplugues contiene el aliento para mirar de combatir la insólita 
situación a que obliga durante un período indeterminado la pande-
mia del coronavirus Covid-19. El estado de alarma decretado por el 
Gobierno del Estado, que durará al menos hasta finales de marzo, 
ha cambiado por completo la vida normal de la ciudad. Teletrabajo; 
escuelas cerradas; colas en supermercados, mercados y farmacias; 
comercios no básicos, cerrados; parques precintados; equipamientos 
cerrados... La ciudadanía está respondiendo con responsabilidad a 
este embate.

El Ayuntamiento creó desde el primer momento un comité de emer-
gencia para que ningún servicio esencial quede desabastecido y para 
atender a las personas vulnerables, desde un punto de vista social.

La Policía Local, por su parte, en coordinación con los Mossos 
d’Esquadra, se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
recogidas en el Real Decreto del 14 de marzo, entre ellas, el control de 
establecimientos, vigilancia de la movilidad y precintado de espacios.

Por lo que respecta a la vida ciudadana, el Ayuntamiento decretó 

La ciudadanía está respondiendo con responsabilidad a las nuevas obligaciones 
derivadas del estado de alarma

Esplugues hace frente al coronavirus

el 12 de marzo la cancelación hasta el 3 de abril, como mínimo, de las 
actividades y los programas que promueve el propio Ayuntamiento en 
los diferentes equipamientos municipales y espacios públicos como 
medida preventiva para frenar la pandemia de coronavirus. Esto in-
cluye la actividad de la Escola Municipal de les Arts (Música, Cerámica 
y Pintura), Museus de Esplugues, salas de exposiciones, bibliotecas, 
centros deportivos, espacios para jóvenes, CIRD Vil·la Pepita y locales 
de las asociaciones de mujeres.

Además de no contar con actividades, las bibliotecas y Museus 
d’Esplugues permanecerán cerrados al público, así como los esplais 
de gent gran, que fueron los primeros en ser cerrados.

El paréntesis de la etapa educativa afecta también, evidentemente, 
a las escoles bressol.

Dada la novedad de las medidas y la diversidad de las circunstancias 
particulares que se pueden producir, el Ayuntamiento está volcado en 
responder a todas las dudas o cuestiones a través del teléfono gratuito 
900 300 082 y de las redes sociales Twitter, Facebook e Instragram. n 

En los mercados municiples, personal del Ayuntamiento ordena la afluencia de personas y garantiza que se cumplan las normas de protección

L’Ajuntament d’Esplugues ha creat un compte de Whatsapp, amb el número 671 489 612, 
per mantenir informada la ciutadania sobre l’evolució de la pandèmia del coronavirus i la 
situació de l’estat d’alarma, les mesures que està prenent l’Ajuntament per combatre-la i 
qualsevol informació d’interès sobre aquesta temàtica.

Aquest canal està pensat sobretot per arribar a les persones que tenen mòbil, i no fa 
ús d’altres xarxes socials. D’aquesta manera, els missatges que l’Ajuntament està generant 
arribaran també a través de Whatsapp.
Per donar-se d’alta, cal seguir les següents passes:

-Enviar el missatge ALTA al número esmentat: 671 489 612
-Guardar el número a l’agenda de contactes (això és necessari) per rebre les informacions.

El número de Whatsapp serà utilitzat únicament i exclusivament per remetre informa-
ció relativa al Coronavirus i la seva afectació als serveis d’Esplugues. Per fer consultes cal 
adreçar-se al telèfon gratuït 900 300 082. El responsable de tractament és l’Ajuntament. Per 
a més informació i com exercir els seu drets: www.esplugues.cat/politica-de-privacitat n

L’Ajuntament 
crea un 

número de 
Whatsapp
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Mesures per garantir àpats i necessitats 
dels col·lectius vulnerables

Els serveis socials de l’Ajuntament estan tre-
ballant en detectar les persones que viuen so-
les i no tenen suport familiar per poder cobrir 
les seves necessitats bàsiques, com anar a 

Les monges de l’escola Natzaret estan col.laborant en les tasques de repartiment dels dos àpats di-
aris del programa ‘Tots a taula’ municipal a col·lectius vulnerables i també fent encàrrecs a persones 
que no poden fer-los per sí soles (per exemple, anar a comprar medicaments i portar-los-hi a casa)

Pilar Díaz Alcaldessa d’Esplugues

COVID-19, un abans i un després
Res no serà igual després de la crisi sanitària del coronavirus. Aquesta 
emergència sense precedents ens ha posat a prova tant des del punt 
de vista individual com col·lectiu. És fàcil. El COVID-19 té la maleïda 
característica d’encomanar-se amb una facilitat mai vista i acarnis-
sar-se amb les persones més vulnerables del nostre entorn. Per tant, 
canviar els costums i seguir les normes sanitàries ha estat, des del 
principi, la forma de protegir la nostra mare gran, el fill asmàtic o la 
cosina que fa quimioteràpia. De protegir els nostres, però també aquelles 

persones amb qui compartíem el dia a dia, i alhora han de protegir els seus.

Esplugues s’ha alentit forçosament. Ara bé, de tot això, sens dubte, 
n’aprendrem i sortirem reforçats, com de cada crisi que malaurada-

ment ens toca viure. El coronavirus també ens ha obligat a interioritzar 
i aprendre noves maneres de fer.. Tant l’Ajuntament com moltes empre-
ses hem buscat fórmules per mantenir l’activitat, oferir serveis essen-
cials i protegir les persones. I les hem trobat. Hem vist, per exemple, 
que el teletreball és possible i  que la tecnologia ens ofereix possibilitats 
que no sempre aprofitem prou bé. 

En aquest projecte col·lectiu de detenir els contagis, hi ha hagut 
desercions i persones que no han assimilat prou ràpid la gravetat de 
la situació, però també comunitats que s’han organitzat per ajudar-se 
en les compres o l’assistència a la gent gran, donacions de mascaretes 
i altres articles per part de particulars o infants que s’han sumat a la 
campanya internacional de dibuixar arcs de Sant Martí per penjar a les 
seves finestres i explicar-nos als adults que al final tot sortirà bé.

Se m’acumulen els bons exemples al cap. Només puc tenir paraules 
d’agraïment per al petit comerç d’Esplugues que ha baixat la persiana 
pel bé comú; per al personal sanitari que treballa sense descans; per 
a la Policia Local i la resta de cossos de seguretat que vetllen perquè 
es respectin les normes i aturem la corba de contagis; o iniciatives 
particulars com la de les monges de l’Escola Nazaret, que s’han posat 
el davantal perquè puguem seguir repartint els dos àpats diaris del pro-
grama municipal ‘Tots a Taula” per a col·lectius vulnerables o prestant 
suport a persones amb problemes de mobilitat. Gràcies! n

Els serveis socials intensifiquen la seva tasca, amb l’ajut d’entitats i voluntariat

comprar, anar a la farmàcia o preparar menjar. 
Aquesta tasca s’està portant a terme en coor-
dinació amb les àrees bàsiques de salut (ABS) 
Lluís Millet i Can Vidalet, amb les entitats del 

Programa d’Aliments d’Esplugues (Càritas, 
Creu Roja i Associació Cristiana Vida) i amb 
altres agents, com l’Escola Natzaret, que s’ha 
ofert a col·laborar preparant i portant àpats.

D’una banda, s’estan fent trucades a les 
persones que es troben dins del circuit dels 
serveis socials bàsics. D’altra, s’està contactant 
també a les persones que participen al Progra-
ma d’Animació per a la Gent Gran per detectar 
possibles necessitats i donar-los recomanaci-
ons sobre el virus i per fer exercici a casa. De 
moment, s’han fet unes 300 trucades en total.

A més, l’Ajuntament ha habilitat durant les 
24 hores el telèfon gratuït 900 300 082 perquè 
la gent que es trobi en aquesta situació es pugui 
adreçar a l’Ajuntament.

Altres mesures extraordinàries que s’estan 
prenent són:
• Lliurament de targetes de crèdit a les famí-

lies que tenen assignada una beca menjador 
per als fills o filles, perquè no es quedin sen-
se aquest àpat pel fet de no haver activitat 
educativa.

• El Programa d’Aliments d’Esplugues ha 
ampliat horari de recollida dels aliments 
per evitar aglomeracions. En el cas de gent 
gran, s’està treballant per poder portar-los 
els lots a casa a través de voluntariat. n
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Decret d’Alcaldia per garantir 
els serveis essencials durant 
l’estat d’alarma

Parques y acceso a Collserola, cerrados
También se ha precintado el ‘skateparc’ del parque de 
Les Tres Esplugues y zonas de recreo infantil

Una de las actuaciones que se están realizando en sintonía con el estado de alarma  es el 
precintado de espacios públicos como parques, espacios infantiles y accesos a zonas de ocio. 
Se ha actuado especialmente en Sant Pere Màrtir, donde se procedió el 14 de marzo a cortar 
los accesos a estas zonas de ocio con el corte de tráfico de la calle Ferrer i Bassa a la altura 
de la avenida Jacint Esteve Fontanet y de la calle Pau Vergós a la altura de la calle Pere Joan.

Otra de las actuaciones ha sido el precintado del skateparc del parque de Les Tres Esplugues 
y las zonas de recreo infantil de los siguientes parques: Petit Parc de l’Amistat, Residencial 
Montesa, pl Gandhi, Parc dels Torrents y Solidaritat, parques Capgrosos, Caterina Albert y pl. 
Blas Infante.

Los parques de Can Vidalet y Concòrdia se mantienen cerrados al público desde el 13 de 
marzo. n

Ante la situación de excepcionalidad y facili-

tar que las familias estén en casa, durante 

los días que dure esta situación de emergen-

cia sanitaria las zonas de estacionamiento 

regulado (tanto la zona azul como la verde 

para personas residentes) serán gratis en 

todo el municipio.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va signar dilluns 16 de març un decret acordant els serveis 
públics que tindran caràcter essencial mentre duri l’actual estat de l’alarma per la pandèmia de 
coronavirus. Aquests serveis són: Alcaldia, Coordinació General, Servei d’Organització i Recursos 
Humans, Secretaria i Serveis Jurídics, Intervenció i Tresoreria, Servei de Tecnologies i Innovació 
Tecnològica, Servei Subalterns, Atenció a la Ciutadania, Comunicació, Mercats Municipals, Territori 
i Sostenibilitat, Àrees de Drets Socials, Civils i Ciutadania, Policia Local i Comitè de Coordinació i 
Seguiment de l’Emergència per Coronavirus.

El decret estableix que “es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Esplu-
gues de Llobregat a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament 
dels serveis públics bàsics o estratègics”.

El document manté la suspensió de totes les activitats i esdeveniments durant el període de 
l’estat d’alarma, acorda la suspensió de la delimitació de zones blaves i verdes d’aparcament, 
així com de les obres públiques, i “restringeix al màxim la mobilitat dels membres electes i del 
personal al servei de l’Ajuntament”.

De les 375 persones que presten servei públic (inclosos regidors i regidores)a l’Ajuntament, 
218 ho fan des de dilluns amb accés remot fent teletreball per raó d’aquesta emergència. n

TELÈFONS 
d’atenció 

social

L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gra-

tuït 900 300 082 durant les 24 hores 

perquè les persones amb necessitats 

de tipus social s’hi puguin adreçar. El 

telèfon és atès pel personal del Punt 

d’Atenció a la Ciutadania (PAC) de di-

lluns a divendres, en horari laborable, 

mentre que fora d’aquest és desviat a la 

Policia Local.

D’altra banda, s’ha activat un nou te-

lèfon d’atenció per a les dones d’Esplu-

gues en risc de violència masclista, atès 

el tancament del Centre d’Informació i 

Recursos per a Dones (CIRD) Vil·la Pepi-

ta. Es tracta del 646 863 435, que atendrà 

de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores 

durant tot el temps que duri l’emergència 

sanitària.

Atén necessitats 
socials durant 
les 24 hores

900 300 082

Per a casos de dones 
en risc de violència 

masclista.

646 863 435

Zonas azul y verde 
de aparcamiento, 
gratis durante la 

cuarentena
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El Comitè d’Emergències 
municipal es reuneix a diari

Per fer seguiment, entre d’altres coses, de 
serveis socials bàsics, com el Programa 
d’Aliments
Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament va activar un comitè d’emergència, presidit per l’alcal-
dessa, Pilar Díaz, per tractar a diari l’evolució dels esdeveniments i sobretot detectar i atendre 
les principals necessitats de la ciutadania. A partir de la declaració de l’estat d’alarma, les 
reunions van passar a ser telemàtiques. En aquestes sessions es fa seguiment, per exemple, 
de serveis bàsics com el d’atenció domiciliària a persones depenents, el de teleassistència, el 
Programa d’Aliments, les beques de menjador, el servei de teràpia familiar o el de Tots a Taula.

A més de l’alcaldessa, el comitè està configurat pels regidors Eduard Sanz, Oliver Peña i Javi 
Giménez i la regidora Sara Forgas, així com també el personal tècnic municipal dels diferents 
departaments implicats en les tasques d’emergència. n

Bossa de persones 
voluntàries per donar 
suport a col·lectius 

vulnerables
L’emergència sanitària actual a causa de la 

propagació del virus COVID-19 està compor-

tant conseqüènciessignificatives a grups 

de persones en risc, les quals mereixen una 

atenció especial. Per aquest motiu, el Punt de 

Volutariat de l’Ajuntament d’Esplugues, en col-

laboració amb els serveis socials municipals i 

Creu Roja Esplugues-Sant Just, ha creat una 

borsa de persones voluntàries per donar su-

port a persones que es troben en situació de 

vulnerabilitat i que no disposen de xarxa social 

per realitzar les tasques següents:

Compra i/o distribució d’aliments, produc-

tes d’higiene i farmàcia a persones detectades 

pels serveis socials de l’Ajuntament. Aquesta 

activitat la poden fer persones de 16 a 64 anys 

que no formin part de col·lectius de risc.

Acompanyament telefònic a persones que 

es troben confinades. Es tracta de fer seguiment 

i companyia a aquestes persones. Aquesta activi-

tat la poden fer persones a partir de 16 anys amb 

habilitats comunicatives.

Les persones interessades en participar po-

deu emplenar un formulari, que es pot trobar al 

web del Punt del Voluntariat (http://entitats.es-

plugues.cat/voluntariat/crides-del-voluntariat).

En funció de les necessitats que vagin sor-

gint, el Punt de Voluntariat i Suport Associatiu 

derivarà les persones que s’inscriguin i complei-

xin el perfil a Creu Roja Esplugues-Sant Just.

Per poder fer l’activitat voluntària, caldrà 

realitzar un petit curs de Creu Roja posa a dis-

posició sobre el Coronavirus.

Policia Local 
i Mossos fan 
controls conjunts a 
les principals vies
La Policia Local treballa conjuntament amb els 
Mossos d’Esquadra per garantir l’acompliment 
de les mesures establertes a l’estat d’alarma 
per emergència sanitària. Un exemples és l’es-
tabliment de controls de pas conjunts a les vies 
principals de la ciutat per garantir el compli-
ment de les mesures de confinament. Es fan en 
horaris de matí, tarda i nit.

A més, els agents de la Policia Local estan 
aplicant mesures d’autoprotecció, com patrullar 
guardant distància entre ells (foto), com també fan 
als cotxes i a les dependències policials. n

Cola frente a una farmacia, guardando la distancia recomendada
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1. Es pot entrar o sortir dels municipis? 

13. Puc anar al cine o teatre?

14. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

15. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi 
puc anar?

16. Els centres comercials estaran oberts?

18. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

19. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

20. Funciona el transport públic?

21. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

22. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

23. Estan assegurats els moviments dels serveis 
d’emergència?

24. Què es considera un servei essencial?

25. Quins són els grups de major risc?

17. Les botigues en general que no es trobin en la situació 
que exposa el punt anterior poden obrir?2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i 

similars

3. Els subministraments a botigues d’aliments i 
supermercats estan assegurats?

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?

5. Puc quedar amb gent al carrer?

6. Puc portar els infants al parc?

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

8. Puc visitar els meus familiars dependents?

9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà 
venir?

10. Puc anar a sales de vetlla al tanatori?

11. Puc treure a passejar la meva mascota?

12. Puc anar a bars i restaurants?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’ali-
ments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats fi-
nanceres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a 
residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres 
persones especialment vulnerables. Qualsevol altra activitat anàlo-
ga es farà individualment excepte l’acompanyament a persones amb 
discapacitat o altra causa justificada.

A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa 
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no 
entrar ni sortir, excepte els serveis essencials.

Estan tancats durant els propers 15 dies CECAT-Centre de Coordinació 
operativa de Catalunya. www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat

Estan tancats tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat 
els esdeveniments esportius durant els propers 15 dies.

Estan tancats durant 15 dies.

Estan tancats durant 15 dies.

S’estan posposant totes les no urgents.

S’estan posposant totes les no urgents.

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia 
amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en 
el gestor del servei.

Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o 
posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa 
(els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels 
tràmits administratius).

D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per 
emergències i en cap cas per informació.

Sí.

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis 
socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, 
aigües residuals, serveis de depuració d’aigües,combustibles, gas, 
telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, 
subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària 
humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i 
veterinaris) i escorxadors.

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat 
avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les 
cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes 
al sistema immunològic.

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i 
productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i 
papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, 
aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o 
correspondència, tintoreries i bugaderies.

Sí, com a servei essencial.

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es 
coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes 
bàsics.

Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada 
dins l’establiment serà el mínim i imprescindible per realitzar la 
compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir 
entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no 
inclou les trobades.

No.

Només en els casos de persones vulnerables o dependents. També 
per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/
tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i 
mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a 
causa de la COVID-19.

De forma individual cada persona.

Estan tancats durant els propers 15 dies.

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

QUÈ PODEM FER I QUÈ NO? PER A MÉS INFORMACIÓ: 
WWW.GENCAT.CAT




