
  
      
 

 
 

Nou comunicat_ 03/04/2020_21.30h 
 

 
 
Anul·lació de la 23a. edició de la Fira Verd. 
 
L’Ajuntament de Carme ha pres la decisió de suspendre l’edició d’enguany 
de la Fira Verd, que s’havia de celebrar aquest proper 10 de maig. 
La situació actual provocada pel coronavirus i la incertesa davant la seva 
evolució han propiciat aquesta mesura. 
Es treballarà per fer una edició del 2021 ben lluïda. 
 
 

Mesures de l’administració per minimitzar l’impacte econòmic 
provocat pel COVID-19. 
 
La Generalitat de Catalunya va aprovar recentment un seguit de mesures per 
reduir un 50% el cànon de l’aigua a tothom, durant els mesos d’abril i maig. 
Aquesta modificació està vigent des de l’1 d’abril i és d’aplicació automàtica per 
als usuaris domèstics, industrials i d’activitats econòmiques i ramaders. 
 
El Govern, d’altres administracions i l’ajuntament estem estudiant decretar 
altres mesures de caire econòmic i fiscal per fer front a la situació actual, de les 
quals, s’informarà quan hi hagi novetats. 
 
 

Civisme al municipi. 
 
S’ha constatat que alguna zona del poble (camp de futbol, camí de la Font 
Frigola...) s’està embrutant en excés per la manca de recollida d’excrements de 
les nostres mascotes.  
D’altra banda, no deixem residus varis a les papereres dels carrers. A hores 
d’ara, tothom ja hauria de reciclar correctament! 
 
Respectem els espais públics del municipi i contribuïm al seu manteniment, és 
a dir, siguem cívics!. 
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Dispensació de bosses compostables / “Porta a Porta”. 
 
De cara a la propera setmana, i en col·laboració amb Anoia Verda, s’estan 
estudiant vàries propostes per poder distribuir les bosses compostables per a la 
recollida del residu orgànic del municipi. 
Quan es tingui clar un sistema segur i àgil, es comunicarà per tal de procedir a 
donar aquest servei. 
 
 

L’oficina de correus de Carme torna a estar operativa. 
 
Després d’uns dies sense servei, aquesta setmana s’ha restablert l’atenció al 
públic de l’oficina de correus en el seu horari habitual: de dilluns a divendres 
de les 10h a les 10.30h. 

 
 
 

 
RECOMANCIONS PER GESTIONAR LES COMPRES (Actualització). 
 

• Només hem de sortir a comprar si és estrictament necessari. 

• Fem ús del gel desinfectant quan entrem i sortim d’un establiment. 

• 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.  

 

Comandes a domicili de productes específics: 

- Làctics “La Tossa”; Igualada_ 676 22 46 31 

- Peixateria l’Escopinya (peix fresc); Capellades_ 93 802 53 77 
 

 

 
 

SIGUEM RESPONSABLES! 

QUEDEM-NOS A CASA! 


