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Ateses les dificultats a l’hora de trobar tapaboques, l'Equip de

Govern de l'Ajuntament de Vall-llobrega va creure necessari

aconseguir-les i oferir-les a cada veí i a cada veïna del nostre

poble. Coincidint amb la

Diada de Sant Jordi và-

rem repartir-les i obse-

quiar cada habitatge

amb unes roses -fetes ar-

tesanalment en roba-

elaborades desinteressa-

dament per l'Elisenda

Santamaria i amb la

col·laboració de la famí-

lia de Can Sidro.

L'Equip de Govern, d'a-

questa manera, va poder

repartir color i “somriu-

res amagats” per a tota la

gent del nostre poble.

Els efectes del coronavirus

L’Ajuntament de Girona
va intensificar a partir
d’ahir les tasques de desin-
fecció a la via pública. A
través de Girona +Neta,
diversos equips integrats
per un vehicle netejador i
personal amb un atomit-
zador recorreran els car-
rers aplicant-hi una solu-
ció desinfectant d’aigua i
lleixiu amb dilució del
0,1%, que resulta innòcua
per a les persones. El siste-
ma amb cisterna, que es
farà cada dia, es combina-
rà amb l’escombrada mix-
ta, que s’ha reorganitzat
per donar cobertura a les

necessitats actuals. En
aquest sentit, s’ha reduït
el nombre d’efectius desti-
nats a la neteja coordina-
da d’escombrada manual i
mecànica entre setmana,
mentre que el cap de set-
mana hi treballarà la tota-
litat del personal previst
per a aquesta feina. A més,
el consistori té el suport de
Construccions Rubau per
agilitar la desinfecció d’al-
guns dels carrers més
transitats de la ciutat,
com la plaça de Catalunya
o el carrer Barcelona. En
aquest cas, la neteja es fa
polvoritzant una solució
diluïda de lleixiu al 0,1%
des d’un camió. Els canons
nebulitzadors que la cons-

tructora utilitza generen
una boirina de mil milions
de microgotes de la disso-
lució desinfectant. La boi-
rina es comporta com un
gas i arriba a totes les zo-
nes a tractar, de manera
que es garanteix la desin-
fecció de racons que se-
rien inaccessibles mitjan-
çant el sistema tradicional
de neteja mecànic.

Als espais propers a edi-
ficis concorreguts, la nete-
ja es manté com fins ara.
El servei de Girona +Neta
actuarà diàriament a l’en-
torn de les comissaries de
la Policia Municipal i dels
Mossos i, de dilluns a dis-
sabte, al voltant dels cen-
tres sanitaris i de les far-

màcies; i els voluntaris de
Protecció Civil desinfecta-
ran l’entorn de les residen-
cies geriàtriques.

La reincorporació de
tot el personal de neteja
també permetrà recupe-
rar les brigades munici-

pals de jardineria, medi
ambient i control de pla-
gues, que fins ara donaven
suport als serveis espe-
cials de desinfecció. De
moment els treballadors
de brigades faran la meitat
de la jornada, per segure-

tat sanitària i complint
amb els requisits de pre-
venció establerts. Així es
podrà reprendre el mante-
niment de la ciutat en jar-
dins o zones verdes, i ac-
tuacions de desinsectació
o de desratització. ■

G.P.
GIRONA

S’intensifiquen
les tasques de
neteja als
carrers a Girona
a Rubau ofereix els seus canons aeronebulitzadors per
fer més efectiva la desinfecció a Es recupera parcialment
el servei de brigades de jardineria, medi ambient i plagues El vehicle amb l’equipament de desinfecció de Construccions Rubau, ahir ■ PERE DURAN / NORD MEDIA

El Grup Rubau ha aportat el
seu gra de sorra en la lluita
contra la Covid-19 oferint ser-
veis de desinfecció d’espais
públics mitjançant el sistema
d’aeronebulització. La inicia-
tiva, única a l’Estat espanyol,
es va començar a utilitzar
ahir a les comarques gironi-
nes, on es van fer tasques de
desinfecció en carrers del

centre de Girona. Després de
conèixer el projecte, s’hi han
interessat i s’hi afegiran els
ajuntaments de Banyoles,
Olot, Platja d’Aro, Torroella,
Sarrià de Ter i Sant Gregori,
entre d’altres. El sistema
d’aeronebulització en fred
permet una desinfecció sis-
temàtica, completa i integral,
utilitzant una solució desin-

fectant d’hipoclorit de sodi
diluït entre el 0,1 i el 0,5%. En
un comunicat emès ahir per
la constructora, s’indica que
hi ha evidències que el coro-
navirus queda inactiu en con-
tacte amb aquest tipus de so-
lució concentrada al 0,5%
amb un temps d’exposició d’1
minut o bé amb una concen-
tració al 0,1% en 5 minuts.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sistema complet

El grup municipal Gua-
nyem proposa que els im-
mobles d’ús turístic, que
actualment estan aturats
per la pandèmia de la Co-
vid-19, es reincorporin al
mercat de lloguer, mitjan-
çant una campanya coor-
dinada per l’Ajuntament
de Girona. “Els mesos que
vindran estaran marcats
per la crisi social, i el pro-

blema de l’habitatge
s’agreujarà”, indica la re-
gidora Cristina Andreu.
La formació assenyala que
es podria establir un acord
entre els amos dels immo-
bles i el consistori, per tal
que s’efectuï una cessió
temporal. “L’Ajuntament
incrementaria el parc
d’habitatge de lloguer so-
cial sense pagar els preus
habituals d’un pis turístic
i, alhora, els propietaris re-
brien un lloguer.” Així ma-
teix, proposen estimular
la borsa municipal de llo-
guer social i que “l’habitat-
ge sigui una prioritat dels
pressupostos, que s’hau-
ran de reformular”. ■

Guanyem vol que
els pisos turístics
es posin a lloguer

Redacció
GIRONA

a La formació diu
que així es faria front
a l’emergència
habitacional

Els Mossos van detenir el
22 d’abril tres joves com a
presumptes autors d’un
robatori amb violència i in-
timidació. Els fets van te-
nir lloc aquell mateix dia.
Una patrulla, que feia tas-
ques de seguretat ciutada-
na, va ser informada d’un
atracament en un estanc.
Els nois van entrar-hi ta-
pats amb caputxes i mas-
caretes. Van amenaçar la
treballadora amb navalles
i van fugir amb diversos
paquets de tabac, amb la
recaptació de la caixa en-
registradora i amb els di-
ners que la dependenta te-
nia a la bossa de mà. ■

Detinguts per
haver atracat
en un estanc
de Girona

Redacció
GIRONA



Diari de Girona

NINA SALÓ GIRONA

■ L’Ajuntament de Girona inten-
sifica la desinfecció dels carrers de
tots els barris de la ciutat. Diversos
equips formats per un vehicle ne-
tejador i personal amb un atomit-
zador, recorreran els carrers apli-
cant-hi una solució desinfectant
d’aigua i lleixiu amb dilució del
,, que resulta innòcua per a les
persones. 

Per poder dur a terme aquestes
tasques de desinfecció, l’empresa
Girona +Neta ha reorganitzat els
grups reduint els efectius destinats
a la neteja coordinada d’escom-
brada manual i mecànica entre
setmana, mentre que el cap de set-
mana hi tornarà a treballar la tota-
litat del personal previst per dur a
terme aquesta tasca.

D’altra banda, durant el dia
d’ahir, el consistori va comptar
amb el suport de l’empresa Cons-
truccions Rubau, qui va oferir gra-
tuïtament els seus canons aerone-
bulitzadors per dur a terme tas-
ques de desinfecció als espais pú-
blics de diverses ciutats catalanes,
i la primera a rebre aquesta ajuda
va ser Girona. Aquesta iniciativa
de la constructora gironina va aju-
dar a agilitzar la desinfecció d’al-
guns dels carrers més transitats de
la ciutat, com la plaça de Catalu -
nya o el carrer Barcelona. En
aquest cas, la neteja es va realitzar
polvoritzant una solució diluïda
de lleixiu al , des d’un camió. 

En els espais propers a edificis
concorreguts, la neteja es mantin-

drà com fins ara. El servei de neteja
actuarà diàriament a l’entorn de
les comissaries de la Policia Mu-
nicipal i dels Mossos, dels centres
sanitaris i de les farmàcies, mentre
que els voluntaris  de Protecció Ci-
vil desinfectaran l’entorn de les re-
sidencies geriàtriques.

El sistema d’aeronebulització
El sistema que ha posat a disposi-
ció dels ajuntaments el Grup Ru-
bau ofereix una desinfecció siste-

màtica i completa de tot tipus de
vies i espais, tant interiors com ex-
teriors, inclús transports públics.

L’aeronebulització s'aconse-
gueix mitjançant canons nebulit-
zadors. Aquests canons generen
una boirina de mil milions de mi-
crogotes d’una dissolució desin-
fectant, que es comporta com un
gas i arriba a totes les zones garan-
tint la desinfecció de racons i zo-
nes que serien inaccessibles mit-
jançant el sistema tradicional de

neteja mecànic. 
Amb la nebulització s'aconse-

gueix desinfectar ràpidament i
amb garanties superfícies que
toca molta gent, no només pel que
fa a terra, sinó també en altura.
Tanmateix, també destaca el gran
rendiment d’aquest sistema de de-
sinfecció, ja que redueix el con-
sum de la dissolució en  vega-
des, un fet que augmenta els ren-
diments de l'actuació i la fa me-
diambientalment responsable. 

Girona intensifica la desinfecció

dels carrers de tots els barris
Construccions Rubau ofereix els seus canons aeronebulitzadors per dur a terme les tasques
Girona+Neta reorganitza els equips de neteja reduint els efectius destinats a l’escombrada

Breus

■ La Fira de la Rosa, que s’havia
de celebrar el cap de setmana del
 i  de maig, s’anul·la finalment
amb motiu de la pandèmia de la
covid-, tot i que algunes de les
seves activitats es reprogramaran
més endavant. Aquesta reprogra-
mació inclourà també diferents
campanyes i activitats de dinamit-
zació econòmica que es duran a
terme durant el segon semestre de
l’any. DdG ROSES

ROSES

Suspesa la Fira
de la Rosa 2020,
prevista per al maig 

■ L’Ajuntament de Sarrià es va
reunir ahir telemàticament amb
amb les diferents entitats i empre-
ses que ofereixen casals d'estiu al
municipi, per tal de treballar con-
juntament i poder oferir casals
d'estiu amb les majors garanties
de seguretat.  DdG SARRIÀ

SARRIÀ DE TER

Reunió informativa
per als casals d’estiu

■L’àrea de promoció econòmica
i desenvolupament local de
l’Ajuntament de Celrà ha fet un ví-
deo per animar la ciutadania a
comprar al comerç local. En el ví-
deo han volgut destacar les quali-
tats del comerç local, de proximi-
tat. D’altra banda, ha convidat les
empreses a contestar una en-
questa per conèixer les afecta-
cions i analitzar les millors mesu-
res a prendre.  DdG CELRÀ

CELRÀ

Iniciativa per impul-
sar el comerç local

Usuaris del Grup Rubau duent a terme les tasques de desinfecció a Girona, ahir. CONSTRUCCIONS RUBAU
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