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Aquest dilluns, la regió sanitària de Girona, i per tant, 
el nostre municipi ha entrat en Fase 1.

Tot i que comencem el desconfinament, no podem 
perdre de vista que la COVID-19 segueix present en-
tre nosaltres. Aquest canvi de fase es produeix només 
perquè els nostres centres sanitaris han deixat, ara, 
d’estar col·lapsats i poden assumir més malalts. Per 
això, és molt important que seguim estrictament les 
normes de prevenció i higiene establertes des del de-
partament de salut. Cal evitar les situacions límit vis-
cudes els darrers mesos.

Cal rentar-se les mans sovint. Ho hem de fer amb ai-
gua tèbia o amb solucions alcohòliques (70%) i hem 
d’arribar fins l’alçada dels canells. Tapeu-vos la boca 
i el nas en tossir o esternudar. Cal fer-ho amb mo-
cadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze 
i rentar-se les mans ràpidament. I és molt important 
que mantinguem la distància de seguretat de 2 metres 
amb altres persones i fem servir mascareta. 

No podran fer les activitats permeses en Fase 1 totes 
aquelles persones que estiguin diagnosticades o amb 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, les 
que convisquin amb persones diagnosticades i amb 
símptomes i els contactes estrets d’un diagnosticat. 
També els col·lectius vulnerables si la seva condició 
clínica no està controlada o no ho permet.

Cal que tots posem de la nostra part perquè aquesta 
desescalada es produeixi amb tots les garanties i èxits 
possibles, i puguem anar passant a altres fases.

Novetats en comerços i restauració 

Els comerços de menys de 400 metres quadrats, po-
dran obrir amb una ocupació màxima del 30% del es-
tabliment i sense cita prèvia, garantint una distància 
mínima de 2 metres entre els clients i donant prioritat 
a persones majors del 65 anys.

Per la seva banda, els bars i restaurants poden obrir 
les terrasses a l’aire lliure amb una ocupació màxima 
del 50% de les taules i assegurant que es manté la dis-
tància física d’un mínim de 2 metres entre les taules. 
L´ocupació màxima serà de 10 persones juntes, res-
pectant la distància mínima de seguretat entre elles.

Tanmateix es poden acceptar comandes per emportar, 
fetes en el mateix establiment, per telèfon o per inter-
net i es recomana fer el pagament amb targeta. No es 
permet consumir dins els locals. 

Entrem en Fase 1, amb precaució 
Cal mantenir les mesures de seguretat per a evitar rebrots de la COVID-19

Això comporta:
- Es permeten reunions de fins a 10 persones
- Obre el petit comerç
- Les terrasses amb la meitat de l’aforament del que 
és habitual
- Els allotjaments turístics sense ús de zones comu-
nes i amb restriccions
- Espectacles culturals amb fins a 30 persones asse-
gudes en espais tancats, i fins a 200, també assegu-
des, a l’aire lliure
- Els museus es poden visitar amb un terç de l’afo-
rament
- Es reprenen les activitats esportives no professio-
nals que no impliquin contacte físic
- Es permeten viatges a segones residències, sem-
pre i quan es trobin dins la mateixa regió sanitària

A partir d’aquest 19 de maig els tècnics de Serveis 
Socials han tornat a les oficines. Per garantir les 
mesures de prevenció exigides per Salut, seguim 
prioritzant l’atenció telefònica. 
- La Treballadora Social atendrà els dimarts.
- L’Assistent Social seguirà atenent dimarts i dijous.
Només s’atendrà amb cita prèvia al telèfon: 
972129099.



Les desinfeccions dels llocs més concorreguts del 
municipi (zones comercials, bústies i tancats de 
contenidors) es va iniciar el 27 de març i s’han es-
tat realitzant dos cops per setmana, els dimarts i els 
divendres. Aquestes desinfeccions seguiran amb la 
mateixa periodicitat mentre duri l’estat d’alarma. Per 
a realitzar aquesta tasca s’ha disposat de l’ajuda de 
dos voluntaris.

La recollida individual personalitzada de residus 3 
cops per setmana als habitatges amb persones posi-
tives la COVID-19 o en quarantena es va iniciar el 4 
d’abril. Des de l’inici s’ha donat servei a 7 habitatges 
amb un màxim de 5 alhora la setmana del 20 d’abril. 
Cal destacar la bona notícia que el passat dia 11 de 
maig va ser el primer dia que no es va fer cap servei. 
Hem d’agrair el civisme de les famílies afectades per 
confiar en aquest servei.

Es manté la desinfecció de carrers per la COVID-19
Ara ja no és necessari el servei especial de recollida en cases amb positius

Aquests dies, més que mai, la tasca que fa el volun-
tariat és inestimable. Els grups de treball funcionen 
molt bé i han sorgit altres propostes, a nivell indivi-
dual, que han estat molt ben rebudes.  A tothom se’ls 
ha facilitat els EPIS necessaris i el certificat de mobi-
litat.

Banc dels aliments: durant l’estat d’alarma no ha 
aturat la seva activitat però sí ha augmentat les pre-
caucions. S’ha fet el servei quinzenal amb normalitat, 
donant servei, a més a més, a les persones afectades 
per la crisi econòmica resultant de la situació actual.

Mascaretes: s’han cosit més de 900 mascaretes que 
s’han repartit a través de la Guàrdia Municipal i de 
l’Ajuntament. Mascaretes infantils i mascaretes per 
adults, amb la premissa de ser segures, però també 
agradables de portar. Les voluntàries renten la roba i 
embossen les mascaretes per donar més seguretat als 
ciutadans. Tot i així, és necessari rentar-les a 60º o 
escaldar-les abans del primer ús.  

Suport a Gent Gran: un cop analitzada la situació 
personal de cadascú, sobre una llista inicial de 400 
persones, es fan trucades periòdiques per assegurar 
el seu benestar i atendre les necessitats més bàsiques.

Desinfecció: dues persones amb experiència estan 

col.laborant cada setmana en les tasques de desinfec-
ció de l’espai públic, per tal que tots tinguem un am-
bient més segur.

Logística General: el suport d’aquest grup és es-
sencial tant per portar les compres bàsiques a la gent 
gran o vulnerable que no surt de casa, com per portar 
i recollir material als altres grups de treball.

Si teniu ganes de col.laborar, podeu escriure un co-
rreu a ajuntament@vilobidonyar.com. 

La gran tasca del voluntariat 
Banc dels aliments, mascaretes, suport a gent gran, desinfecció i logística



Aprovats els nous preus de la Llar d’Infants

Després de 8 anys sense variació, les quotes de la Llar 
d’Infants pel curs 2020/21 s’han hagut de modificar 
per ajustar (una mica) el balanç de despeses que com-
porta tenir aquest equipament al nostre municipi. Vo-
lem una Llar d’Infants amb una proposta educativa i 
un equipament de qualitat, i això comporta un cost ex-
tra no compensat de 100.000€ anuals de mitjana.

En un primer moment es va plantejar a les famílies ac-

Les tarifes no es modificaven des del 2012

tualitzar els diferents tipus de quota que ara s’apliquen 
i equiparar-les a la resta de llars d’infants de la comar-
ca. La proposta es basava en l’aplicació de tarifa única 
(matí i tarda, tot inclòs), però des de l’AMPA ens van 
fer l’aportació de la necessitat de mantenir les fran-
ges horàries separades, tot i que entenien que som una 
llar molt barata i que els preus havien de pujar. Amb 
aquesta aportació s’han fet els càlculs per intentar ra-
cionalitzar el balanç de despeses del servei.

Ja podeu consultar l’estat de les propostes que vam 
rebre en la primera fase del procés dels Pressupos-
tos Participatius 2020 a la pàgina web  https://partici-
pavilobidonyar.cat. Allà podreu veure quines són les 
propostes que han passat la validació tècnica (anàlisi 
sobre la viabilitat de la proposta), així com una breu 
explicació de cadascuna d’elles.

Com ja us vam avançar en l’últim BIM, enguany, de-
gut a l’estat d’alarma i la situació provocada per la 
COVID-19, no es podrà dur a terme el Taller TOP10! 
a Can Roscada com s’havia previst. Per tant, per su-
plir aquest taller, podreu votar de forma on line les 10 
propostes que voleu que passin a la fase final. Teniu 
fins el dia 31 de maig per triar-les! 

Com ho puc fer?

És molt senzill! Per fer-ho haureu d’anar a l’enllaç 
que es referencia més amunt de l’article, aquest us 

durà a la pàgina web oficial dels Pressupostos Parti-
cipatius 2020. Allà hi podreu trobar tota la informa-
ció referent al procés: les fases del mateix, l’objectiu 
final, l’estat en que es troben les propostes, qui pot 
participar-hi, i sobretot, l’enllaç que us redirigirà al 
lloc on podreu escollir les 10 propostes que voleu que 
passin a la votació final.

Els passos a seguir són ben senzills. Per decidir qui-
nes són les propostes que voleu que passin a la fase 
final, heu de:

- Omplir els buits amb el vostre nom, DNI o NIE i el 
vostre correu electrònic.

- Escollir entre 5 i 10 de les propostes vàlides que 
hem rebut.

- Fer clic a ‘enviar’.

Us animem a participar-hi! 

Ja podeu triar les propostes que passen al TOP 10!
El procés dels Pressupostos Participatius 2020 segueix on line

Les taxes que s’han aprovat al ple extraordinari del dijous 14 de maig són aquestes:
Matrícula que inclou el material, per cada curs i alumne........................................................................100,00€
Mensualitat per assistència a P0 (de 9h a 17)............................................................................................165,00€
Mensualitat per assistència a P1 i P2:
de 9h a 12.30h ...............................................................................................................................................100,00€ 
de 15h a 17h ....................................................................................................................................................90,00€ 
de 9h a 12.30h i de 15h a 17h ......................................................................................................................140,00€
Mensualitat per acollida matí o tarda...........................................................................................................30,00€
Hora extra per servei d’acollida eventual..............................................................................................4,00€/hora

L’apartat de les bonificacions sobre les quotes aprovades, millora i s’amplia podent-s’hi aplicar un des-
compte del 15% en els següents casos: 
- Quan dos o més germans coincideixen a la Llar d’infants.
- Per família nombrosa o monoparental
- Quan hi ha discapacitat del 33% o superior de l’infant escolaritzat 
Aquestes bonificacions no són acumulables entre sí, però sí que es pot sol·licitar, a més, un suport econò-
mic gràcies a l’Ordenança d’Ajudes de Benestar Social aprovada al ple del 2 d’abril.



Amb aquesta obra s’ha eliminat l’ampli passadís que 
hi havia entre els vestidors i els lavabos públics, per 
convertir-lo en un espai d’emmagatzematge per les 
entitats, alhora que s’ha realitzat una nova entrada als 
lavabos, més directa, des de la pista.

Aquest passadís servia per accedir als lavabos i ves-
tidors des de l’entrada del pavelló sense haver de tre-
pitjar la pista. Amb l’ampliació del bar del 2014, el 
passadís va quedar tallat i incomplia amb la normati-
va d’incendis.

Així doncs, amb el canvi, s’aconsegueix guanyar un 
espai de magatzem i tornar a complir amb la normati-
va contra incendis.

L’ obra ja estava prevista, i s’ha aprofitat aquest temps 
d’inactivitat per a executar-la i no coincidir amb les 
diverses activitats que s’hi realitzen.

Per realitzar la nova obertura cap a la pista ha cal-
gut posar una llinda estructural i un pilar, tancar el 
passadís amb la col·locació de dues portes (per si cal 
ser utilitzat com a passadís en algun moment puntual, 
com la Festa Major), modificar la porta corredissa 
existent, modificar les lluminàries i pintar.

El magatzem té unes dimensions de 6,15m de llarg 
per 1,35m d’ample, el que permetrà situar, a tota la 
llargada, una lleixa de 40cm de fons. Les obres han 
tingut un cost de 9.501,83 €, IVA inclòs. 

G

Nou magatzem al pavelló de Sant Dalmai
Seguim millorant els equipaments municipals
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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

Les circumstàncies meteorològiques de les darreres 
setmanes han sigut molt favorables al desenvolupa-
ment del mosquit tigre.

Des de l’Ajuntament estem aplicant el pla de preven-
ció tant en els embornals amb sifó com en les rieres 
mes properes als nuclis de població. S’ha fet una pri-
mera aplicació de producte al finals d’abril, se’n rea-
litzarà una segona aplicació al juny i està prevista una 
tercera actuació, si cal, al mes de setembre.

És per això que us emplacem a no donar facilitats a 
la proliferació del mosquit tigre. Cal evitar l’abandó 
de contenidors i objectes, independentment de la seva 
naturalesa i les seves dimensions, que puguin acumu-
lar aigua i en els quals s’hi pugui reproduir el mosquit.

Així doncs, caldrà tenir cura dels llocs que potencial-
ment poden ser bons pel desenvolupament de les lar-
ves del mosquit tigre dins de l’àmbit privat. Pensem 
que un mosquit tigre té un radi d’acció molt petit, 

Prevenció contra el mosquit tigre
Cal eliminar punts d’acumulació d’aigua de terrasses i jardins privats

d’una mitjana d’uns 150 metres, si som capaços de 
controlar els llocs de desenvolupament dins de casa, 
els primers en notar els beneficis serem nosaltres. 

ABANS ARA


