RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2020/841
SUSPENSIÓ DELS ACTES DE NADAL CULTURAL I SANT ANTONI
Un cop analitzada l’evolució de les xifres de contagis de la pandèmia de la Covid-19, els
canvis que es succeeixen de forma continuada en relació a les mesures de seguretat de la
crisi sanitària i la contínua actualització de les instruccions per part del Govern Balear cal
seguir amb els protocols de màxima seguretat establers pel Consell Insular.
Tal com marca la normativa, tots els esdeveniments es troben emparats a unes capacitats
màximes d’aforament respectant, en tot moment i de manera estricta, la distància social i
l’ús de la mascareta. D’aquesta manera s’entén que tots els esdeveniments presencials
suposen un punt de risc elevat de contagi que, en la major mesura possible, s’han d’evitar.
Gran part dels esdeveniments programats per aquestes dates tan esperades s’hauran de
limitar per tal d’evitar la transmissió del virus de la COVID19, per això i d’acord amb les
recomanacions sanitàries
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1) Queden suspeses totes les activitats organitzades per part de l’Ajuntament incloses
en el programa del Nadal Cultural 2020/21, així com tots els actes relacionats amb
l’arribada del Reis d’Orient, excepte la cavalcada dels reis, que es comunicarà
oportunament la manera, si és possible, de realitzar-la i seguir-la.

Josep Lluís Obrador Esteva
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RESOLC:

3) Comunicar aquesta resolució a tots els departaments de l’Ajuntament i als mitjans de
comunicació.

2) Es suspenen tots els actes relacionats amb la festivitat tradicional de Sant Antoni.

Des del consistori es reclama comprensió a la ciutadania local, i responsabilitat a totes les
persones i col·lectius en el compliment de les mesures excepcionals que actualment s’estan
decretant per part del Govern de les Illes Balears.

El batle

N’he pres nota, el secretari

Mateu Puigròs Sureda

Josep Lluís Obrador Esteva
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