
RECOMANCIONS PER GESTIONAR LES COMPRES (Actualització). 
 
• Només hem de sortir a comprar si és estrictament necessari. 
• Si ja tenim una edat i necessitem productes essencials (alimentació, 

medicaments...), mireu si algun familiar o conegut ens els pot anar a buscar. 
Valorem, també, la possibilitat de fer les comandes per telèfon: 
- Tandy_ 93 808 00 54 / 649 91 79 49 (mòbil ajuntament) 
- Farmàcia Viñals_ 93 808 01 65 / 690 31 34 90 
- Venda de pa_ 649 91 79 49 (mòbil ajuntament)  

 

L’equip de voluntaris les gestionarà i ens les portarà a casa.  
 

• S’estan estudiant algunes propostes per ampliar el ventall d’accés a 
productes essencials, sobretot, del ram de l’alimentació, amb la finalitat de 
complementar l’oferta que ja ens ofereix el comerç local i que cal continuar 
potenciant. 
Aquestes propostes, tot i que tothom en pugui sortir beneficiat, s’estan 
valorant per cobrir les demandes de les persones amb més necessitats. 
De cara a la propera setmana hi haurà novetats al respecte. 

 
Iniciatives solidàries dels veïns i veïnes de Carme. 
 
Des de pràcticament l’inici de la situació provocada pel coronavirus, s’han posat 
en marxa vàries iniciatives que han implicat a vàries persones del municipi, 
amb l’objectiu de donar un cop de mà en la gestió de les necessitats del poble. 
 
Algunes d’aquestes ja han aconseguit el seu repte, com el cas del grup que ha 
elaborat mascaretes reciclables per a totes les llars de Carme, d’altres estan en 
ple desenvolupament d’accions (voluntaris i voluntàries que venen pa, preparen 
i porten comandes a persones amb necessitats, fan trucades de suport 
emocional, desinfecten els carrers, etc.) i també, persones que, a títol 
individual, ajuden al veïnat mes dependent, portant-los tot tipus de productes 
essencials. I més propostes que aniran emergint els propers dies i setmanes 
perquè la situació és molt complexa i ho continuarà sent, segur, durant mesos. 
 
D’una manera o d’una altra, totes aquestes accions posen de manifest 
que som un poble solidari, amb sentit de comunitat i que entenem que 
sent proactius i mirant pel bé comú, podem superar les adversitats. 
 
Més que mai, Carme... és la seva Gent! 
 

SIGUEM RESPONSABLES! 
QUEDEM-NOS A CASA! 


