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Inici de la desinfecció de la via pública  
 
A partir del dissabte 20 de març, es procedirà a desinfectar la via pública de la 
zona més transitada del poble. L’epicentre serà la cruïlla del c./ St. Martí amb la 
carretera BV-2131, on es concentra la botiga de queviures Tandy, la farmàcia 
Viñals i, més amunt, el Casal de Carme. Al voltant d’aquesta zona també 
s’inclouran alguns carrers propers. 
 
Està previst que les desinfeccions es facin amb una periodicitat de 3 dies i que 
s’alternin actuacions d’equips a peu, amb d’altres des d’un vehicle cisterna. 
 
S’utilitzaran productes homologats i es faran a primeres hores del matí i/o a 
darreres hores de la nit. 
 
La finalitat d’aquesta acció és sumar-se a les tasques de neteja i desinfecció 
que ja s’estan portant a la pràctica en alguns espais: Casal, bancs i 
passamans... 
 
Novament, cal recordar, però, que la mesura més eficaç és QUEDAR-SE A 
CASA. En aquest sentit, aprofitem per recordar que quan ens desplacem a 
comprar aliments o medicaments, cal estar el mínim temps possible al carrer. 
Hem de procurar no fer massa cua i evitar les tertúlies. Són mesures 
dràstiques, però molt necessàries. 
 
 
RECOMANCIONS PER GESTIONAR LES COMPRES: 
 
o Només hem de sortir a comprar si és estrictament necessari. 
o Si som major de 65 anys, valorem la possibilitat de fer la comanda de 

queviures per telèfon (93 808 00 54 / 649 91 79 49). L’equip de voluntaris la 
gestionarà i ens la portarà a casa. El mateix passa amb la venda de pa. 

o Fem una previsió d’allò més essencial que hem de comprar. Definir els 
menús diaris ens pot ajudar a optimitzar l’adquisició de productes.  

o La farmàcia també compta amb procediments per facilitar la dispensació de 
medicaments. Davant de qualsevol dubte, fem ús de la consulta telefònica 
(93 808 01 65 / 690 31 34 90). Els voluntaris estan per ajudar-nos. 
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