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BAN MUNICIPAL 
REPRESA MERCAT SETMANAL 

 
 
Benvolgudes veïnes,  
Benvolguts veïns, 
 
Us faig avinent que el proper divendres, 22 de maig de 2020, es reprendrà el MERCAT 
MUNICIPAL SETMANAL NO SEDENTARI amb els marxants venedors de productes 
frescos d’alimentació i planter.  
 
El mercat es redistribuirà pel nucli urbà, disposant les parades de manera que es 
garanteixi el distanciament social entre elles.  

Els carrers i places on s’ubicarà el mercat  són: carrer Cavallers, carrer Trinitat Aldrich, 
plaça del Castell, carrer Santa Maria del Puig, plaça Major, carrer de la Canonja, plaça 
Germans Sitjar i plaça Jacint Verdaguer.  

Recordeu que és responsabilitat de TOTS  mantenir a ratlla la presència de la COVID-19 al 
municipi i, per tant, és important RESPECTAR LES SEGÜENTS MESURES:  

• Cal fer ús de mascareta obligatòriament i guants sempre que puguem, i rentar-nos 
les mans abans i després de sortir al carrer com a mesura de precaució.  

• Es recomana sortir en les franges horàries establertes per l’autoritat sanitària.  

• PUNTS D’ACCÉS AL MERCAT: pont Vell, carrer Prat de la Riba, carrer Sant 
Jaume, plaça Jacint Verdaguer i plaça de la Llibertat.  

• ACCESSOS QUE ES MANTINDRAN TANCATS: carrer dels Valls, carrer Mesures, 
carrer Santa Maria del Puig i carrer Trinitat Aldrich.  

• L’accés, el control de l’afluència i el compliment de les mesures socials de 
distanciament estaran controlats per agents de la Policia Local, voluntaris de 
protecció civil i l’assentador municipal.  

• Cal respectar la distància de 2 metres i esperar el nostre torn formant cua de 
manera que només hi hagi una persona a primera línia de la parada, i recordar 
que serà el mateix venedor qui ens subministrarà els productes que demanem. 

• Recordem que sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de 
persones que no ens acompanyin. Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les 
vies i espais d’ús públic.  

• És important que porteu la documentació personal i és recomanable portar el 
certificat de declaració autoresponsable emès per  la Generalitat.  

 
Enric Marquès Serra 
Alcalde 
 
 
* Document datat i signat electrònicament  


