
ban municipal
Per felicitar totes les nenes i nens de Sabadell

Atès que des del passat 13 de març els infants de la nostra 
ciutat estan tenint un comportament exemplar quedant-se a 
casa i complint amb el que demanen les autoritats.    

Atès que aquest bon comportament està sent una de les 
mesures més importants per lluitar contra la Covid-19 i per 
contribuir que desaparegui de les nostres vides.

L’Alcaldia de Sabadell ha pres els següents acords:

Primer: AGRAIR a totes les nenes i els nens que s’estiguin portant tan bé: 
quedant-se a casa, rentant-se les mans amb aigua i sabó, col·laborant en 
les tasques de la llar, fent els deures de l’escola, tenint paciència i, sobretot, 
ajudant a mantenir el somriure dels pares i les mares davant aquesta 
situació tan difícil que estem vivint tots plegats.

Segon: DEMANAR a tots els infants que insisteixin als seus pares i avis
a continuar a casa perquè ningú es posi malalt. 

Tercer: RECORDAR a tots els infants de la nostra ciutat que estan 
demostrant ser molt valents i solidaris ajudant que ningú es contagiï.

Quart: ACONSELLAR que aprofitin aquests dies per jugar amb els seus 
germans i germanes, si en tenen, i amb els seus pares, i que no s’oblidin 
de parlar amb les seves àvies i avis, que segur que enyoren menjar-los a 
petons. I que aprofitin la tecnologia i facin videotrucades amb ells, perquè 
diuen que una imatge val més que mil paraules...

Cinquè: INFORMAR amb l’ànim que aquesta situació no suposi un problema 
per a personatges imprescindibles en les seves vides, com a alcaldessa 
AUTORITZO la visita del “Ratolinet Pérez” i “la Fada de les Dents” a les cases 
de Sabadell perquè pugui seguir repartint regals a tots els que els caigui 
alguna dent durant aquests dies. (Aquestes visites s’hauran de fer de nit, 
utilitzant guants i mascaretes i rentant-se les mans freqüentment.) 

Sisè: DISPOSAR que es faci públic aquest BAN i que arribi al coneixement 
de tota la ciutadania de Sabadell. Aquestes mesures tindran vigència 
mentre continuï la lluita contra el virus Covid-19 i les autoritats ho considerin 
necessari.

 Sigueu feliços!

Marta Farrés
Alcaldessa de Sabadell

Sabadell, 6 d’abril de 2020

botiga

*(Dibuixa't al balcó amb la teva família i els teus veïns i veÏnes)


