
Altres continguts recents amb la mateixa tipologia:
- Modificat el termini de pagament de l'IBI [Notícies]
- Ripollet disposarà de mascaretes per a les persones usuàries del transport públic [Notícies]
- El servei de préstec virtual a la Biblioteca de Ripollet creix un 340% [Notícies]
- Jovent Republicà promou una xarxa de classes de repàs gratuïtes [Notícies]
- Reclamen papers per a tots els migrants per la situació d'extrema necessitat [Notícies]
- L'Ajuntament compra una nova partida de material sanitari per al personal de serveis essencials [Notícies]
- El CAP I obrirà aquest divendres i dilluns de Setmana Santa de 8 a 20 h [Notícies]
- Un total de 25 firmes de la Unió de Comerciants ja serveixen a través de la web http://adomicili.cat [Notícies]

Sanitat 

Aquest dimecres torna el Mercat Setmanal de Ripollet, amb restriccions i 
controls pel coronavirus
-Sanitat-

21/04/2020 

Aquesta setmana s'ha procedit a aixecar la suspensió de la instal·lació del mercat setmanal i, per tant, a partir d'aquest pròxim 
dimecres, dia 22, es tornaran a instal·lar les parades, però només les d'alimentació, com a mesura de contenció de la 
COVID19. Seran un total de 12 les parades, que oferiran productes com ara fruita, verdura i embotits, a més de la rostisseria i 
la xurreria. 

Les parades estaran situades a la rambla dels Pinetons, des de la cruïlla amb el carrer de Pizarro cap a l'avinguda Maria Torras. 
Per tal de garantir que es compleixen les mesures de seguretat i protecció, les parades es col·locaran amb una distància 
mínima entre elles de 2 metres. També es controlaran els accessos a l'espai per tal de garantir que no se supera un terç de 
l'ocupació màxima de la zona. Quan l'afluència no permeti garantir la distància de dos metres entre persones no es permetrà 
l'accés a cap altra persona.

Per col·laborar i fer que es compleixen les normatives higièniques i de distanciament de seguretat, l'Ajuntament comptarà amb 
el personal voluntari de Protecció Civil, que estarà a l'espai fent tasques de vigilància i control de l'aforament.

Pel que fa als paradistes, aquests hauran d'extremar les mesures preventives recomanades pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, com ara evitar que els clients toquin el producte, si no és que el paradista pot subministrar guants 
d'un sol ús o mantenir l'espai ocupat per la parada i els seus voltants en les condicions de neteja necessària.

Per últim, recordem que, com és habitual, caldrà retirar els vehicles que estan ubicats a la rambla dels Pinetons i també 
canviarà el seu recorregut el servei de transport públic d'autobús. 

http://upload.ripollet.cat/FILES/JPG/mercat-setmanal-fruita-02.jpg
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Programa de 
#SantJordiaCasa
El dia 23/4/2020
Vegeu el programa al 
document pdf adjunt.

TANCADA 
TEMPORALMENT 
Exposició: "Andreu 
Solà. La mirada d'un 
ripolletenc a la 
Catalunya Modernista"
Des del 13/11/2018 fins el 
13/12/2020
Mostra permanent. Amb 
aquesta mostra es posen a 
l'abast de t ... [+]

TANCADA 
TEMPORALMENT 
Exposició: "Ripollet, un 
passeig en el temps"
Des del 2/2/2018 fins el 
31/12/2020
Mostra permanent. Aquesta 
exposició d'Acció Fotogràfica 
Ripo ... [+]

TANCADA 
TEMPORALMENT 
Exposició. 
Protagonistes. 
Ripolletencs que deixen 
petjada
Des del 1/1/2011 fins el 
31/12/2020
Mostra permanent.

TANCADA 
TEMPORALMENT 
Exposició: 'El pa de la 
diversitat'
Des del 1/9/2006 fins el 
31/12/2020
Mostra permanent

AGENDA
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- Ajudes per a fer front al pagament de l'aigua davant la crisi de la COVID19 [Notícies]
- L'Ajuntament aprova els preus màxims i les condicions dels serveis funeraris a Ripollet [Notícies]

Es declara ALERTA 
D'INUNCAT per 
pluges intenses a 
tot el nord-est 
català fins dimarts 
a la tarda 
20/04/2020 

COMUNICAT 

#SantJordiaCasa, 
una diada per 
gaudir-la i 
participar des de 
finestres i balcons 
18/04/2020 

Les darreres 
setmanes hem vist 

Modificat el termini 
de pagament de 
l'IBI 
17/04/2020 

Tal com ja s'ha fet 
amb el termini de 
pagament de l'impost 
d ... [+] 

Ripollet disposarà 
de mascaretes per 
a les persones 
usuàries del 
transport públic 
14/04/2020 

Aquest dimecres, 15 
d'abril, de 6.30 a 10 

El servei de préstec 
virtual a la 
Biblioteca de 
Ripollet creix un 
340% 
14/04/2020 

Des del tancament de 
la Biblioteca municipal 

Jovent Republicà 
promou una xarxa 
de classes de repàs 
gratuïtes 
09/04/2020 

Jovent Republicà ha 
posat en marxa una 
xarxa de voluntariat 
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