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Les oficines del porta a porta
reobren amb cues pel repartiment
de bosses
Aquest dimarts es reactiven les oficines d'atenció del porta a porta a Puig-reig,
Cercs i Avià

Repartiment de bosses del porta a porta al Telecentre. | CC Berguedà

El primer dia de repartiment de les bosses del porta a porta Berga, Olvan i la Pobla de Lillet ha
fet que aquest dilluns una gran quantitat de ciutadans acudissin a les oficines d'atenció. Amb tot la
impressió general ha estat de civisme i d'un estricte compliment de les normes de seguretat.
??S'han reobert les oficines d'atenció al públic del Porta a porta
?Recordeu seguir totes les mesures de prevenció
??Durant 15 dies, s'intensifiquen els dies i horaris d'atenció
??Consulteu tota la informació a https://t.co/E8koFGsgRm https://t.co/E8koFGsgRm)
(
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Avui tarda, primer día que era permès, he anat a buscar bosses del porta a porta. Hi havia gent.
El confinament ha fet que la gent quedes sense. Però escric això per donar les gràcies al personal
per l' exquisita cura, educació i higiene amb que es fa el procés. @ccbergueda
(https://twitter.com/ccbergueda?ref_src=twsrc%5Etfw)
? jesusbautista62cdb (@catalunyaxina) May 18, 2020
(https://twitter.com/catalunyaxina/status/1262399024528793603?ref_src=twsrc%5Etfw)
La reobertura de les oficines s'ha fet en horari intensiu. Aquest horari es mantindrà fins al
divendres 29 de juny, però, a partir de l'1 de juny, es retornarà a la normalitat. De moment, també
s'han descentralitzat alguns punts de recollida per minimitzar desplaçaments i facilitar l'accés als
mateixos. El primer dia el Consell Comarcal del Berguedà va fer una crida perquè no s'acudís a les
oficines si no era estrictament necessitat per evitar aglomeracions i cues. Malgrat tot, s'ha vetllat
pel manteniment de les distàncies de seguretat i per l'ús de mascareta i la desinfecció de mans
abans de l'atenció directa, segons han explicat fonts de l'ens. En cada punt d'atenció hi ha gel
hidroalcohòlic disponible. Es poden recollir bosses d'altres persones (familiars o veïns) però cal
portar noms, cognoms, adreça i telèfon.
A la ciutat de Berga, els punts que acullen el repartiment de bosses durant el mes de maig són el
Telecentre i l'Hotel d'Entitats, de 10 del matí a 1 de la tarda i de 4 a 7 de la tarda, els dilluns i
dimecres. I el pavelló vell i l'Ajuntament, en el mateix horari, els divendres.
Aquest dimarts obren les oficines d'atenció del porta a porta a Puig-reig, Cercs i Avià.

?? Avui han reobert les oficines Porta a porta a Puig-reig, Cercs i Avià https://t.co/E8koFGJRIU
(https://t.co/E8koFGJRIU) pic.twitter.com/SlwK5xLC2V (https://t.co/SlwK5xLC2V)
? CC Berguedà (@ccbergueda) May 19, 2020
(https://twitter.com/ccbergueda/status/1262749528400134145?ref_src=twsrc%5Etfw)
Consulta aquí els horaris dels punts d'atenció municipi per municipi.
(https://www.bergueda.cat/reoberturaoficinesportaaporta/)
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