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Ajuntament d’Agramunt                              
 

Incidència Covid-19 a Agramunt 
 
Comunicat oficial 
 
L’Ajuntament d’Agramunt vol posar en coneixement de la ciutadania informació important sobre 

l’afectació de la pandèmia al municipi, així com algunes decisions que s’han pres de forma 

conjunta amb el CAP d’Agramunt.   

 

En aquests moments hi ha una gran incidència de casos positius a Agramunt, i el focus principal 

està afectant els nens. Actualment, hi ha tres aules confinades.  

 

Les dades ens mostren que els darrers vint dies s’ha detectat un centenar de casos a l’Àrea 

Bàsica de Salut d’Agramunt, i la tendència és que les xifres vagin a l’alça.  

 

Entre el 4 i el 15 de desembre s’han registrat 65 casos positius diagnosticats i confirmats a 

Agramunt, 77 a tota l’ABS d’Agramunt. Avui, l’índex de risc de brot és molt alt.  

 

Per aquest motiu, tot i no haver estat una decisió fàcil i coneixedors que afectarà moltes famílies, 

però amb les dades molt presents, ens hem vist obligats a anul·lar totes les activitats previstes per 

les pròximes setmanes i per les vacances de Nadal.  

 

Com que en aquests moments la incidència més gran es registra en nens i joves, s’ha decidit no 

tirar endavant les activitats de l’Actinadal i el Nadal Jove. Tampoc se celebrarà la revetlla de Cap 

d’Any ni la popular cagada de la soca.  

 

A més, a partir del dilluns 20 de desembre es tancaran els pavellons esportius i el camp municipal 

d’esports per aturar també l’activitat esportiva i també es tancarà l’Espai Cívic. Només es duran a 

terme les competicions oficials.  

 

Una vegada més, volem demanar a tota la població prudència i responsabilitat. Per aturar el focus 

és necessari aturar l’activitat social i reduir al màxim les trobades. I tenir molt present encara que 

la forma d’evitar la transmissió és l’ús de la mascareta, mantenir les distàncies, sobretot en llocs 

on hi pugui haver aglomeracions de gent, la desinfecció de mans i la ventilació d’espais tancats.  

Hem de seguir cuidant-nos els uns als altres, i per això s’han pres aquestes decisions, per garantir 

una tornada segura a l’escola després de les vacances de Nadal.  

 

 
Agramunt, 16 de desembre de 2021 

 

 


