Benvolguts, benvolgudes:
Estem vivint els últims dies una situació d’excepcionalitat inèdita, que evidentment ens causa
inquietud a tots. La crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) està impactant de
forma molt important a l’activitat quotidiana de la societat i els ciutadans.
La contenció del virus ens obliga a seguir les mesures que ha decretat l’Estat i estem en
contacte continu amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de seguir amb rigor les instruccions
que ens facin arribar al respecte i que segurament aniran canviant.
Com ja sabeu, la nostra instal·lació de moment romandrà tancada durant un període de 14 dies
fins al 28 de març. Mesura que compartim i defensem amb la finalitat de vetllar per la vostra
salut i benestar i la dels treballadors i treballadores.
Des de CEM Horta, estem confiats que amb la col·laboració, unitat, responsabilitat i solidaritat
de tots aconseguirem superar el repte al que ens enfrontem.
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No es giraran rebuts mensuals ni els serveis contractats fins que el centres no tornin a obrir i
es retornarà en els pròxims mesos els serveis no gaudits durant el mes de març.
Aquests dies estem rebent de molts de vosaltres missatges de comprensió, d’ empatia i de
recolzament, la qual cosa ens ajuda i ens ajudarà a mantenir l’activitat de l’entitat, els llocs de
treball i no aturar-nos per què els serveis del centre tornin amb normalitat tant bon punt es
puguin reobrir.
Per l’equip de treballadors i treballadores, que són els que es preocupen per tots vosaltres i
fan que millorem cada dia, volem assegurar tots els seus llocs de treball, garantint la seva
retribució en aquest període. És un esforç molt gran per l’entitat, però per nosaltres les
persones són el primer.
A vosaltres no us deixem de banda i estem treballant per facilitar que la vostra activitat
habitual no s’aturi i s’adapti a la situació en la que ens trobem. Com sabeu ja podeu accedir a
www.hortaesquedaacasa.es i seguir-nos a les nostres xarxes socials on us cuidarem des de la
distància i us facilitarem al màxim d'activitats i continguts en aquest període.
Gràcies per la vostra comprensió i confiança. Cuideu-vos i quedeu-vos a casa!
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