
Comunicado del Tablao Flamenco Cordobés

Apreciados colaboradores y amigos,

Nos vemos en la necesidad de informaros que, Tablao Flamenco Cordobes, en 

vista de los acontecimientos recientes y de las medidas preventivas y de 

limitación de aforo ordenadas tanto por parte del Ministerio de Sanidad como 

por la Generalitat de Catalunya, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas 

por un período de 15 días, vigente a partir del 14 de marzo del 2020 hasta el 30 

de marzo del 2020, ambos inclusive.

Para cualquier información adicional e incidencias, estaremos a su disposición 

en el email tablao@tablaocordobes.com y también al teléfono +34 933 175 711.

Agradecemos su comprensión y confianza. Esperamos poder volver a nuestra 

actividad habitual lo antes posible,

Maria Rosa Pérez Casares.
CEO.

Tablao Flamenco Cordobes

………………………………………………

Comunicado del Casal de Barri Folch i Torres

D’acord amb les mesures adoptades per l’Ajuntament de Barcelona per prevenir el
COVID-19 (Coronavirus), el Casal de Barri Folch i Torres estarà tancat des del divendres 

13 de març 
i durant quinze dies.

Si la situació epidemiològica millora, tornarem a obrir el dilluns 30 de març.

El Museu Marítim de Barcelona tanca les portes del 13 al 29 de març

 

mailto:tablao@tablaocordobes.com


D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i per tal de 

contribuir a frenar l’expansió del COVID 19, el Museu Marítim de 

Barcelona romandrà tancat al públic des del divendres 13 de març (a partir de 

les 15h.) fins al diumenge 29 de març.

Queden suspeses totes les activitats al museu i a les seves embarcacions a 

l'aigua. 

Disculpeu les molèsties.

 Museu Marítim de Barcelona

Consorci de les Drassanes Reials de Barcelona i Museu Marítim de Barcelona

Barcelona, a 13 de març de 2020

……………………………………………………

Comunicado de “Virus Editorial”
Amigues i amics
Veient l'evolució dels esdeveniments, per raons de prudència i per què qualsevol 
acte que es faci aquests dies es veurà afectat pel clima que estem vivint, hem 
decidit suspendre tots els nostres actes, inclosa la presentació de "La naturaleza del
fascismo", esperant poder reprogramar-la el més aviat que siga possible. Moltes 
gràcies i us desitgem bones cures i molt suport mutu en aquests moments que 
estem vivint. Una abraçada!!
L'equip víric

Comunicado de la “Fundació Tot Raval”

En resposta a l'alerta sanitària del COVID-19, i tenint en compte les directrius 
de les autoritats competents per prendre les mesures necessàries per evitar 
contagis i minimitzar-ne l'impacte, us informem que des de dilluns 16 de març, i
durant les dues properes setmanes, cancel·lem totes les activitats previstes a la
nostra Fundació, tant externes com internes.



Pel que fa a l'equip tècnic, mantindrem l'activitat laboral a través del teletreball. 
Durant aquestes setmanes, podeu contactar-nos enviant-nos un correu 
electrònic. Podeu trobar els nostres correus 
a: https://www.totraval.org/ca/contactar

Mercè Garet
Tècnica en àmbit socioeducatiu
Plaça de les Caramelles, 8 08001 Barcelona
Telèfon: +34 93 442 68 68
socioeducatiu@totraval.org
www.totraval.org
@TotRaval

…………………………………………………

La Filmoteca de Catalunya tanca temporalment l’accés al 
públic per evitar la transmissió del COVID-19

D’acord amb les mesures preses pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del Pla PROCICAT, per evitar la transmissió del COVID-19, la Filmoteca de Catalunya 
tancarà temporalment l’accés de públic al centre a partir d’avui, 13 de març, i per un 
període mínim de quinze dies, fins al 27 de març, prorrogable en funció de l’evolució de
la situació epidemiològica i d’acord amb les directrius del Govern.

Jordi Martínez Mallén
Comunicació i premsa
Filmoteca de Catalunya
Departament de Cultura
Plaça Salvador Seguí 1-9, 2a. Planta | 08001 Barcelona
T  935 671 108 – 638 685 279
jmartinezmallen@gencat.cat | www.filmoteca.cat

Comunicado del MACBA

Us informem que el MACBA tanca al públic i ajorna totes les activitats 

programades des d’avui 13 de març i fins al 27 març. Aquesta decisió forma part 

de la resolució d’avui del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en 

relació a les mesures de prevenció del COVID-19. 

Les persones inscrites a les diferents activitats afectades rebran una comunicació 

actualitzada amb la situació específica de cadascuna. 

http://www.filmoteca.cat/
mailto:jmartinezmallen@gencat.cat
http://www.totraval.org/
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Us mantindrem puntualment informats a través dels nostres canals de 

comunicació: web, newsletter i xarxes socials. 

Davant l'excepcionalitat del moment agraïm la vostra comprensió. 


