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Hola, nens i nenes; nois i noies  de Torregrossa! 

 

El passat dijous dia 12 de març us van comunicar una notícia que de ben 

segur, molts,  vau rebre, en un primer moment,  amb alegria : l’escola 

restava tancada fins a nou avís!  Doncs resulta, que una intrusa de nom 

estrany, anomenada Covid -19, ha vingut a fer-nos la guitza i ha paralitzat  

tot el país . I a més, vosaltres,  que sou part de la vida dels carrers, places , 

jardins i escola  del nostre poble, heu hagut de quedar-vos a casa durant 

aquestes cinc setmanes. Tanmateix,  heu demostrat ser uns autèntics herois 

i heroïnes, confinats tants dies a casa i reinventant -vos a cada moment. 

 

Resulta que, a poc a poc, i amb l’ajuda de tots i totes i, sobretot, dels 

professionals de la Salut  també dels nostres pagesos i ramaders i de tots 

els professionals que han estat i continuen al peu del canó, anem vencent 

aquest monstre . Ep ! Però encara no ens podem relaxar i hem de continuar 

fent cas a les mesures de prevenció  i recomanacions  que se’ns indiquen 

des del Govern. A partir d’aquest diumenge dia 26 d’abril , es posa en 

marxa el pla de desconfinament dels menors de 14 anys  i ara , de nou, 

tornareu a demostrar que sou uns campions i campiones tot respectant les 

instruccions.  

 

✔ Podreu sortir acompanyats del pare o la mare a passejar, jugar 

, saltar o fer exercici respectant el distanciament social i sempre 

sense allunyar-vos més d’un quilòmetre de casa vostra. I  sobretot 

només una hora al dia!   

 

✔ Eviteu les trobades i el contacte amb altres nens i nenes; amics 

i amigues. 

 



✔ No podreu anar al parc ni a les placetes ni als jardins  on hi hagi 

zona lúdica i recreativa ( gronxadors ) 

 

✔ Sortiu amb mascaretes( més val prevenir que curar) que si no 

teniu, l’Ajuntament us proporcionarà.  

 

✔ Quan arribeu a casa, renteu-vos bé les mans. 

 

 

Un cop més ,  estic segur que ens ensenyareu que sou molt 

responsables  i, és per això que, com a Alcalde de Torregrossa, confio 

plenament en tots vosaltres i també amb el deure i col·laboració dels 

vostres pares i mares. 

 

Entre tots ho aconseguirem i VENCEREM el CORONAVIRUS! 

 

Una salutació, 

 

Josep Ma Puig i Vall 

Alcalde de Torregrossa 

 

 

Torregrossa, 24 d’abril de 2020 
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