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Vilanova del Camí, 16 de novembre de 2021 
 

Benvolguts i benvolgudes,  

Des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, en contacte permanent amb els centres educatius, 
el Departament d’Educació i el Departament de Salut, avui hem emprés algunes mesures 
addicionals a les que ja es venien duent a terme, per donar una resposta contundent a l’augment 
de casos de COVID-19 al nostre municipi.  

D’una banda, avui mateix i els propers dies incrementarem els efectius de neteja a alguns dels 
centres educatius, segons necessitat de cada centre. 

Així mateix, els 3 conserges dels centres de primària augmentaran la freqüència de les tasques 
de desinfecció i dotarà de més productes i els equips necessaris per dur-ho a terme. En aquesta 
línia, a Vilanova del Camí comptem amb 2 nous conserges itinerants que els propers dies 
alteraran el seu horari habitual i centraran la seva activitat allà on la incidència sigui més elevada.  

Des d’aquesta lògica preventiva, també el personal de Protecció Civil es farà càrrec de la 
desinfecció del perímetre dels centres educatius, així com parcs i zones d’ús comú. 

Cal dir però, que el component de la responsabilitat individual és cabdal per frenar l’augment 
de casos i és per això que apel·lem a tota la ciutadania que es doni compliment a les mesures 
d’aïllament, protecció individual i protecció col·lectiva que no deixarem de recordar: 

 En cas de confinament d’un grup classe, en cap circumstància l’alumnat pot sortir del 
domicili i per tant tampoc assistir a cap activitat extraescolar o similar. Cal aïllar-se i 
complir amb el període establert. 
 

 Així com també, cal seguir mantenint l’ús de la mascareta, la distància física i la neteja i 
desinfecció de mans.   

En aquest sentit, des d’alcaldia, farem extensiva aquesta demanda de forma personal a totes les 
entitats, clubs i empreses que duen a terme activitats fora de l’horari lectiu amb l’objectiu de 
donar una resposta comuna i contundent.  

 

Gràcies a tots i totes per la predisposició. 
 

Atentament, 

 

 
 

 

 

Noemí Trucharte Cervera     Eva Vadillo Margarit 

Alcaldessa de Vilanova del Camí   Regidora d’Educació, Joventut i Festes 


