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Des del passat divendres 25 de març, cada dimarts i 
divendres, s’està procedint a la desinfecció de super-
fícies i dels espais públics més concorreguts per ga-
rantir-ne la seguretat sanitària. Aquests espais són tots 
els llocs on hi ha comerços, les bústies comunitàries, 
els tancats de contenidors i les marquesines de bus.

El tractament es realitza amb agents biocides (solu-
ció d’Hipoclorit sòdic), que assegura la inactivació 
del virus de forma eficaç i ràpida. Aquest producte no 
és nociu per les persones i es recomana evitar aques-
tes zones només en el moment de l’aplicació i no te-
nir roba estesa a les proximitats. Tot el protocol del 
tractament es realitza tenint en compte les mesures 
reflectides al RD 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situa-
ció de crisis sanitària pel COVID-19. La planificació 
contempla fer les desinfeccions a primera hora del 
matí perquè quan els comerços obrin ja estiguin fetes 

aquestes zones. El cost setmanal de les desinfeccions 
és de 1.214,78 € (IVA inclòs). També dir que Jor-
di Serra Jardineria ens està ajudant en les tasques de 
desinfecció en qualitat d’empresa voluntària i sense 
cap cost, fet que el consistori li agraeix molt.

Per tal de poder treballar amb efectivitat, es prohibeix 
aparcar al Carrer Madrenys, Plaça Nova, un tram del 
Carrer Sant Narcís, part de la Plaça Catalunya i da-
vant de la carnisseria Marcel de Sant Dalmai els di-
marts i els divendres de 7 a 9 del matí.

Seguim amb la desinfecció d’espais públics
S’actua en les zones concorregudes per evitar la propagació del COVID-19

Els Departaments d’Educació i de Treball, Afers So-
cials i Famílies han volgut garantir els ajuts de men-
jador a l’alumnat beneficiari de les beques i a menors 
usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb 
servei d’àpat, a través de l’habilitació de targetes 
moneder. En total són 140.000 targetes per a infants 
usuaris del servei de menjador i 20.000 per als me-
nors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa 
amb servei d’àpat. El repartiment s’ha fet a través dels 
consells comarcals i dels ajuntaments. A la Selva, hi 
ha uns 3.000 alumnes beneficiaris d’aquestes targetes, 
que es poden utilitzar en qualsevol establiment d’ali-
mentació. 

A Vilobí d’Onyar a partir del 23 de març es van repar-

tir 30 targetes amb un saldo inicial de 40 euros i una 
recàrrega de 40 euros abans de Setmana Santa. Ara, 
en motiu de l’allargament del període de tancament 
dels menjadors escolars, s’han recarregat amb 36 eu-
ros més.

Els càlculs de l’import a ingressar s’han fet a l’alça 
ja que el preu del menjador a Vilobí d’Onyar per un 
usuari fixe és d’uns 100€ al mes de mitjana i aquí s’in-
clou el monitoratge que sempre és la part més costosa 
del preu del menú del menjador. Aquesta mesura tin-
drà efecte fins que la Generalitat suspengui les mesu-
res preventives extraordinàries, adoptades en el marc 
de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per 
malalties emergents, per l’impacte del COVID-19.

Targetes moneder pels becats al menjador escolar
A Vilobí d’Onyar se n’han repartit 30 



Habitatges amb pacients amb diagnòstic positiu o 
en quarantena

El dilluns 3 d’abril es va iniciar la recollida individual 
de residus de persones o habitatges afectades pel CO-
VID-19, concretament a dos persones que havien do-
nat positiu i a una que estava en quarantena. La reco-
llida es realitza 3 cops per setmana (dilluns, dimecres 
i divendres al matí) fins que rebin l’alta. És important, 
doncs, posar en coneixement de l’Ajuntament si una 
llar està afectada per així poder iniciar aquesta reco-
llida diferenciada i personalitzada dels residus, no 
posar en risc el personal del servei d’escombraries ni 
a la resta de la ciutadania i poder donar un tractament 
especial als residus. 

Des de l’empresa de recollida NORA, que també és 
qui realitza aquest servei, es donaran instruccions de 
com tractar els residus abans de treure’ls de la llar. 

El cost de la recollida setmanal, els 3 dies, per cada 
habitatge afectat és de 75,18 € (IVA inclòs). 

Habitatges sense positius ni quarantena

La recollida de residus és seguirà realitzant normal-
ment en els horaris i calendari habitual.

Un cop recollits els residus, entreu els cubells amb la 
màxima celeritat possible. Netegeu la superfície i la 
nansa cada vegada que els entreu del carrer. Un cop 
desinfectat el cubell guardeu-lo en un espai ventilat. 

Ús de les àrees tancades de contenidors

Per tal d’extremar les precaucions i per evitar conta-
gis es recomana l’ús de proteccions, mascareta o, com 
a mínim, guants, per accedir al tancat de contenidors. 
Posteriorment al seu ús cal desinfectar els estris i els 
cubells utilitzats per portar les diverses fraccions.

Com es gestionen els residus durant el COVID-19
Extremem les precaucions en cases amb algun positiu

El 4 d’abril es va posar en marxa la Xarxa de Volunta-
riat del municipi. Aquesta xarxa neix arran de la crisi 
sanitària per tal de coordinar i regular les diferents 
iniciatives que han anat sorgint, així com de donar se-
guretat logística i sanitària.

S’han format 4 grups, coordinats des de les diferents 
regidories i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-
tament (OAC), que aquests dies està fent també una 
tasca encomiable :

• Confecció de mascaretes: té la funció de confec-
cionar mascaretes seguint un patró de qualitat i 
seguretat sanitària.

• Logística general: té la funció de recollir i repar-
tir el material per fer mascaretes, recollir les que 
estan acabades i fer repartiment d’altre tipus de 
material que es pugui necessitar.

• Trucades a gent gran: sobre una base de dades 
feta per l’ocasió, de totes les persones de més de 
65 anys que viuen soles o matrimonis sense fills a 
casa, truquem regularment per saber com estan i 
si tenen cobertes les necessitats bàsiques.

• Suport a gent gran: es realitza la compra a per-
sones grans i de risc que no poden sortir de casa.

Per inscriure’s a la xarxa, per un tema de protecció 
de dades, cal entrar a la plataforma de la Generalitat 
de Catalunya https://connectat.voluntariat.gencat.cat, 
registrar-se i apuntar-se a un dels 4 programes. A par-
tir d’aquí contactarem amb cadascuna d’elles. 

Si algú té problemes per accedir-hi, pot enviar un co-
rreu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat.

Un cop s’acabi l’episodi del COVID-19 es proposarà 
a totes les persones inscrites de mantenir la xarxa per 
a accions i activitats futures. Agraïm no només la tas-
ca que fa la xarxa de voluntariat sinó la de totes les 
persones i empreses que col.laboren aportant material 
i fent també accions més directes i específiques. #en-
tretotshofemtot

Es crea la Xarxa de Voluntariat del municipi
Els nostres veïns s’han implicat a fons en fer tasques desinteressades 



La Guàrdia Municipal treballa a ple rendiment

Amb l’ampliació de la plantilla i el reforç d’una agent 
durant 6 mesos, actualment la plantilla de la Guàrdia 
Municipal està composada per 7 agents. Això permet 
que la majoria de torns estiguin coberts per 2 agents, 
millorant així la cobertura i l’eficàcia del servei tant 
pel que fa a la protecció dels ciutadans com al com-
pliment de les ordenances municipals i, en les circum-
stàncies actuals, al compliment del RD 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Arrel del Decret d’Alarma, es va publicar també l’or-
dre INT/226/2020 de 15 de març, establint els criteris 
d’actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat i dels Cossos de Policia de les Comunitats Au-
tònomes i de les Corporacions Locals, que queden sota 
les ordres del Ministerio del Interior.

Inicialment es va realitzar una campanya més informa-
tiva, tant a comerços com a la ciutadania en general i, 
a partir de l’increment de les mesures, també s’ha in-
crementat la quantitat i la intensitat dels controls. Des 
de l’inici de l’estat d’alarma, la Guàrdia Municipal ha 
vetllat per la seguretat sanitària del municipi fent con-
trols diaris a vehicles i persones, i denunciant a qui ac-
tuava amb irresponsabilitat saltant-se el confinament:

La principal funció és la protecció sanitària dels habitants del municipi

Les sancions per saltar-se el confinament són de 100 a 
30.000 euros en funció de si és lleu, greu o molt greu.

A més de les tasques de control, i com a part de les 
funcions de protecció civil, la Guàrdia Municipal està 
fent altres serveis:

• Transport a domicili, d’aliments i productes de far-
màcia, a persones soles i de risc.

• Visita setmanal, en coordinació amb la regidoria 
de Benestar Social, a 6 persones que viuen soles i 
no tenen un teixit familiar/veïnal de suport.

• Visita, en coordinació amb Alcaldia, de tots els 
masos i cases aïllades, que s’anirà estenent, pro-
gressivament, als veïnats i urbanitzacions.

• Control de les persones que estan tutelades per 
l’àrea de salut mental de Girona

• Atenció telefònica de dubtes i denúncies relacio-
nades amb l’estat d’alarma.

Per dur a terme les seves funcions, disposen de totes 
les mesures de protecció contra els virus.

Des que va començar el confinament, un grup de vo-
luntàries del municipi es van posar a confeccionar 
mascaretes. Aquesta tasca ha anat de la mà de la cri-
da que s’ha fet des de l’Ajuntament per recollir roba, 
vetes i fil. Gràcies a aquestes aportacions, també a 
la donació de mascaretes d’un grup de voluntaris de 
Riudarenes i sobretot gràcies a la dedicació d’aquest 
grup de voluntàries, hem recollit i repartit entre la po-
blació unes 500 mascaretes. Aquestes mascaretes han 
estat disponibles a l’Ajuntament per qui en necessiti 
i també s’han repartit casa per casa, sobretot de per-
sones grans i de risc. Tot i portar mascareta, recordar 
que s’ha de mantenir la distància de seguretat. A les 

xarxes socials municipals trobareu un tutorial de com 
treure’s una mascareta amb seguretat.

Ara la prioritat és fer mascaretes infantils, pel que 
s’ha fet crida a recollir roba de cotó de coloraines (a 
poder ser gruixuda), ja que aviat podran sortir de casa 
i serà obligatori que portin mascareta.

Més de 500 mascaretes repartides pel municipi
Seguim recollint roba, vetes i fils per a les voluntàries



El passat 15 de març va acabar el termini per a pre-
sentar propostes pels Pressupostos Participatius. Du-
rant aquest mes d’abril s’ha dut a terme la validació 
tècnica de les propostes que s’han rebut amb l’objec-
tiu d’analitzar-les i mirar si s’ajusten a les normes del 
procés. Ara per ara hem acabat aquest procés de vali-
dació, on d’un total de 68 propostes, 28 s’han consti-
tuït com a vàlides. Al llarg d’aquests dies publicarem, 
a la pàgina web, el llistat tant de les propostes vàlides 
com les que s’han descartat tot explicant el motiu pel 
qual no han quedat admeses. 

La pròxima fase del procés és el taller TOP 10! Aques-
ta sessió participativa té per objectiu decidir, d’entre 
les propostes vàlides rebudes, els 10 projectes que 
passaran a la fase final de votació. El taller TOP 10! 

cada any s’ha dut a terme de forma presencial perquè 
creiem en la importància de crear espais on la parti-
cipació és efectiva; obrir la porta al debat, a l’entesa 
i a la contraposició d’opinions és realment l’objectiu 
principal de tot procés participatiu. 

Malauradament, davant les adversitats d’aquests dies, 
enguany es presenta com a opció totalment inviable 
poder dur a terme el taller TOP 10! de forma física i 
presencial. Creiem que cal apel·lar a la responsabili-
tat i buscar alternatives per poder fer efectiu aquest 
taller. Així, proposem fer el cribatge de forma online. 
En els pròxims dies heu d’estar atents a les xarxes, on 
publicarem l’enllaç en el que podreu votar de forma 
telemàtica les 10 propostes que voleu que passin a la 
fase final dels Pressupostos Participatius del 2020!

G

El taller TOP 10! dels Pressupostos Participatius, online
Ben aviat es publicaran les 28 propostes que passen a la fase final
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Telèfons d’interès
Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

CAP Santa Coloma de Farners – 972 843 016

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Emergències – 112

Emergències COVID 19 – 061

Informació general Gencat– 012

Violència de gènere – 900 900 120

Atenció psicològica Catsalut – 676666792

Nosaltres estem confinats però la natura no s’atura! 
Depenent de la meteorologia, de mitjans de març a 
mitjans de maig, és quan les reines surten dels seus 
amagatalls d’hivern i creen el niu primari, que és petit 
(4-6 cm) i construit per la reina tota sola. En aquest 
moment la reina és vulnerable ja que ha de recollir, 
sense ajuda, la cel·lulosa per acabar el niu i l’aliment 
per ella i per les larves. Per construir-lo, necessiten 
aigua, per això es troben a prop de llocs on n’hi ha, 
als arbres, exterior dels edificis, teulats, finestres, bal-
cons, etc. Al cap d’uns 30 dies les cries ja són obreres 
i ja poden treballar per la reina construint el niu se-
cundari. Així doncs, passat el mes de maig, ja no és 
efectiu tenir els paranys de captura de les reines per-
què ja no surten del niu i només es capturen obreres. 

Com els dos darrers anys, amb l’objectiu d’atrapar 
el màxim de reines possibles en aquesta primera fase 
del seu procés biològic, s’han col·locat 30 trampes a 
prop dels cursos fluvials de les zones habitades (On-
yar, Grevolosa i Les Fonts). El cost de la feina de po-
sar les trampes 8 setmanes, revisar-les quinzenalment 
i la neteja i desinfecció final és de 968 € (IVA inclòs).

L’any passat amb aquest procediment es van captu-
rar 396 vespes asiàtiques i el 2018 se’n van capturar 
572, moltes d’elles, reines a punt de fer un nou niu. 
Si detecteu un niu primari a prop de casa vostra, no 
el toqueu!. Doneu avís a l’Ajuntament o a la Guàrdia 
Municipal perquè se n’ocupi. 

Trampes per a la vespa asiàtica
Protegim la ciutadania i les abelles autòctones


