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CARTA DE L’ALCALDE

No queda tant lluny quan sentíem que a la ciutat de Wuhan, 
a la Xina, patien una espècie de grip que començava a fer es-
tralls entre els seus pobladors. Als pocs dies, se’ns deia que 
era un coronavirus i, al cap de poc, ja era batejat com a “Co-
vid-19”. La globalització va fer la resta i en poques setmanes 
ja havia traspassat fronteres i, quan ens en vàrem adonar, a 
Itàlia estaven en pandèmia. Que arribés a casa nostra va ser 
bufar i fer ampolles.

Realment les coses es podrien haver fet diferent i seria molt fàcil 
titllar d’ineficaços als qui varen gestionar la crisi. No ho faré. En 
tot cas feu-ho vosaltres. I és que tot sempre es pot fer millor però 
també pitjor. En aquests mesos hem vist de tot arreu del món 
i, molt particularment, als països europeus. Aquells que s’han 
tancat amb pany i furriac, com Dinamarca o Noruega i d’altres, 
com Suècia, que han optat perquè el virus infectés i immunitzés 
la població, això sí, amb un sistema sanitari de primera.

En tot cas, aquest enemic amb el qual no comptàvem s’ha 
plantat a la porta de casa nostra i els veïns i veïnes de Camp-
llong, confinats a casa sense anar a treballar, a excepció 
d’aquells que han tingut més sort i han pogut teletreballar. 
D’altres heu hagut d’anar a la feina perquè la vostra tasca 
és essencial per a la nostra supervivència. Aquí hi entren 
tots aquells que esteu en el ram de l’alimentació, ja sigui 
despatxant en botigues o supermercats, parades, o treba-
llant en empreses com La Selva, els ramaders i pagesos en 
general, que han continuat al peu del canó dia si, dia també, 
la gent de manteniment, molts d’ells amb les empreses par-
cialment en ERTOS temporals... Per a tots, un aplaudiment. 
Als que treballen a la sanitat, mil abraçades serien poques. 
Vosaltres vàreu haver de treballar amb por, al servei d’una 
societat que no us va donar els mitjans per a fer la vostra 
tasca. Estem en deute amb vosaltres.

Amb tot, hem de reconèixer que la societat catalana és soli-
dària i trempada. En pocs dies va començar a fer mascaretes, 
equips de protecció i maquinària per sortir del pas. El siste-
ma va rebre milers de donacions de material i econòmiques i 
tots plegats hem avançat (un agraïment a les persones que es 
varen implicar essent voluntàries per fer mascaretes infantils 
entre altres tasques).

Al nostre municipi vàrem fer un seguiment de les direc-
trius del Govern, implementant algunes accions per poder 
donar servei a les persones, (el 12 de març es va activar el 
Pla d’Emergència Municipal) amb la suspensió d’activitats i 
cursos en les instal·lacions municipals. El personal del Ajun-
tament es va quedar a teletreballar a casa mantenint el dia 
a dia de l’administració i deixant físicament dues persones 
de retén, a les quals hem d’agrair el fet d’haver-hi estat tots 
aquests dies, això si rebent un suport incondicional de la res-
ta de companyes de l’Ajuntament. Així hem pogut habilitar 
la compra de mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic en mo-
ments que semblava que no n’hi havia. Aquests dies també 

hi ha hagut un contacte permanent amb les persones més 
grans del poble, per saber-ne l’estat.

El dia 9 d’abril, en la convocatòria del Ple Ordinari per vide-
oconferència, en directe per Youtube, amb els components 
del Plenari a casa seva, es va aprovar el traspàs de fons per 
a la compra de material de protecció, posant en solfa una 
línia d’ajudes per aliments i pel pagament de subministres 
bàsics. Una altra línia d’ajuts perquè els nostres nois/ies, ne-
nes i nens poguessin connectar-se amb els seus professors/
res habilitant connexions a internet per aquelles llars amb 
una arribada deficient de xarxa d’internet així com  deixant 
ordinadors a totes aquelles famílies mancades de disposi-
tius informàtics per fer les tasques escolars, ja sigui perquè 
els pares teletreballaven o per ser diversos germans (dies 
abans s’havia fet una enquesta telefònica per avaluar-ne 
les necessitats). Aquests ordinadors, que són propietat de 
l’Ajuntament, retornaran al Local Social a la fi del curs esco-
lar per modernitzar el material actual o per algun programa 
de préstec. En tot cas, el tema ja el decidirem quan toqui. 

El dia 15 de maig es va dur a terme un Ple extraordinari i 
urgent, també transmès en directe, per aprovar un altre re-
guitzell de mesures, com la decisió de fer el Casal d’Estiu i, 
a més, fer-ho implementant unes ajudes per aquelles eco-
nomies familiars que hagin quedat tocades. Així hi ha a la 
disposició dels pares i mares una eina que assegura que si al-
gun nen no va al Casal, que no sigui per raons econòmiques. 
També s’han posat en circulació unes ajudes per a petites 
empreses i autònoms per pal·liar les inversions fetes per a la 
contenció de la malaltia.

Aquests dies hem après a marxes forçades a treballar i a 
parlar des de casa fent videoconferències i experimentant 
amb programaris no utilitzats. Veïnes i veïns de Campllong, 
això ho hem de vèncer junts #Ensensortirem. Salut per a 
tothom.  

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

El COVID-19 A CASA NOSTRA
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RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 23 DE GENER DE 2020

1.-  S’aprova per unanimitat l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 12 de desembre de 
2019.

2.- S’aprova per unanimitat l’Annex al Conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Campllong pel des-
envolupament econòmic local i per la implan-
tació del projecte “espai feina” al municipi de 
Campllong, d’acord amb el text que figura a 
l’annex. 

3.- Es dona compte de les comunicacions 
rebudes: E2019002235 a E20190002348 
de 9 a 31 de desembre de 2019 i de 
E2020000001 a E2020000106 de 1 a  20 de 
gener de 2020. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2020

1.-  S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’ac-
ta de la sessió de data 23 de gener de 2020.

2.- Aprovat per unanimitat sol·licitar a la Dipu-
tació de Girona la participació de l’Ajuntament 
de Campllong en les línies 1, 2 i 3 les bases 
específiques reguladores de la campanya “Del 
Pla a l’acció” i APROVAR la Memòria valorada 
d’accions per a la millora de l’eficiència ener-
gètica de l’enllumenat públic del municipi de 
Campllong” redactada pels serveis tècnics 
municipals en compliment de la línia 3 del pro-
grama “Del Pla a l’Acció”, de 10 de febrer de 
2020, amb un pressupost total de 23.355,80 
euros (28.260,52 euros IVA inclòs).

3.- Aprovat per unanimitat els preus públics 
per les quotes anuals de socis del casal de ju-

bilats de Campllong i les entrades als balls/
berenars quinzenals, i incorporar-los com a 
Annex 4 de l’Ordenança General de Preus 
Públics, amb el següent contingut: 

ANNEX 4: PREUS PÚBLICS CASAL DE JUBI-
LATS DE CAMPLLONG
Quota soci: 12 €/anuals
Entrada ball/berenar soci casal de jubilats: 
7 €
Entrada ball/berenar no soci casal de jubi-
lats: 9 €.

4.- Aprovat per unanimitat el compte de 
recaptació de tributs municipals correspo-
nents a l’exercici de 2019 lliurats per la Xar-
xa Local de Tributs de la Diputació de Giro-
na –XALOC–, el resultat resumit del qual és 
el que segueix.

GENERAL INSPECCIÓ TOTAL

PENDENT 
ANY 
ANTERIOR

246.812,49 € 104.807,31 € 351.619,80 €

CÀRRECS 779.948,48 € 22.868,38 € 802.816,86 €

INGRESSOS 682.409,43 € 17.107,18 € 699.516,61 €

BAIXES 83.317,39 € 95.371,89 € 178.689,28 €

PENDENT 
A 31/12/19 261.034,15 € 15.196,62 € 276.230,77 €

5.- Es dona compte de les comunicacions 
rebudes: E2020000107 a E2020000321 de 
20 de gener a 11 de febrer de 2020. 

RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARI DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE FEBRER 
DE 2020

1.- Aprovat inicialment per unanimitat el 
projecte executiu “Via verda intermunicipal 
Onyar-Verneda, trams 6, 7 i 9”, redactat a 
petició de l’Ajuntament de Campllong pel 
Sr. Xavier Frigola Mercader, enginyer de ca-
mins, canals i ports - urbanista, de gener de 
2020 i amb un pressupost d’execució ma-
terial de 306.777,50 euros i un pressupost 
per contracte de 371.200,78 euros, IVA in-
clòs. 

COP D’ULL A LES ACTES MUNICIPALS

NOTA: Consulteu el text complet de les actes a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/go-
vern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-
i-normativa
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2.- Aprovat inicialment per unanimitat el plec 
de clàusules administratives particulars que 
ha de regir la compravenda, mitjançant proce-
diment obert, pel sistema de concurs, oferta 
econòmicament més avantatjosa i un sol cri-
teri d’adjudicació de la parcel·la G, que consta 
com a annex a aquest acord i que es considera 
un contracte administratiu especial i convo-
cada la licitació i tramitació de l’expedient de 
contractació de conformitat amb els articles 
116 i 117 de la LCSP que es tramitarà amb el 
procediment obert i procedir a la publicació 
de l’anunci de licitació en el perfil del contrac-
tant.

3.- Aprovat inicialment per unanimitat L’ADHE-
SIÓ de l’Ajuntament de Campllong al Consor-
ci de la Costa Brava - Entitat Local de l’Aigua 
(CCB-ELA) 

4.- Aprovat inicialment per 4 vots a favor JxC 
i 3 abstencions ERC, l’expedient de suplement 
de crèdit núm. 1 SC 1/2020, a finançar amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres 
aplicacions pressupostàries no compromeses 
del pressupost vigent, segons el detall se-
güent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació Denominació Import

920 12000 60900 Retribucions bàsiques 
funcionaris A1 200,00 €

920 12100 Complement de destí 400,00 €

920 13100 60900 Retribucions personal 
laboral temporal auxiliar 300,00 €

920 16000 60900 Seguretat Social personal 
oficines 400,00 €

150 13000 Retribucions personal 
laboral fix arquitecte 700,00 €

150 13100 60900
Retribucions personal 
laboral temporal manteni-
ment

300,00 €

150 16000 Seg. Social arquitecte tècnic 
i personal manteniment 1.700,00 €

TOTAL SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 4.000,00 €

El finançament d’aquestes depeses es pre-
veuen efectuar amb baixes de crèdit d’altres 
aplicacions pressupostàries no compromeses:

BAIXES

Aplicació Denominació Import

929 50000 Fons de contingència (Art. 31 LO 
2/2012 EPSF) 4.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 4.000,00 €

5.- Aprovat inicialment per 4 vots a favor JxC i 3 
abstencions ERC l’expedient de crèdit extraordi-
nari núm. 1 CE 2/2020, a finançar amb càrrec a 
baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost 
vigent, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

920 62300 MAQUINÀRIA 641,30 €

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 641,30 €

El finançament d’aquestes depeses es preveuen 
efectuar amb baixes de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses:

BAIXES

Aplicació Denominació Import

920 21300 Reparació maquinària, instal. 
tècniques i utillatge 641,30 €

TOTAL FINANÇAMENT 641,30 €

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE MARÇ DE 
2020

1.-  S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’ac-
ta de la sessió de data 13 de febrer de 2020.

2.1.- S’aprova per unanimitat concedir lli-
cència d’obres pel  projecte de construcció 
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de piscina per a casa de turisme rural Can 
Dionís

2.2.- S’aprova per unanimitat concedir llicèn-
cia d’obres pel  “Projecte per a la construcció 
d’una piscina” al Mas Nosa 

2.3.- S’aprova per unanimitat concedir llicèn-
cia d’obres pel “Projecte bàsic d’aparcament a 
la parcel·la 22-23” situada al sector industrial 
núm. 2. Ampliació Les Ferreries.

3.- S’aprova per unanimitat atorgar llicència 
urbanística de constitució d’un règim de pro-
pietat horitzontal de la porció 1 resultant de 
la llicència de parcel·lació de la finca regis-
tral núm. 411 de Campllong, situada al carrer 
Sant Dionís s/n, xamfrà amb la plaça Catalunya 
núm. 3, aprovada per la Junta de Govern Local 
de 10 d’octubre de 2019 d’acord amb el pro-
jecte de divisió horitzontal signat digitalment 
en data 5 de març de 2020. 

4.- S’aprova per unanimitat el conveni en-
tre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Campllong per a la cessió a l’Ajuntament 
d’unes restes de finca sobrants adjacents a 
la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells 
de la Selva, que consta com a annex a aquest 
acord. 

5.- S’aprova per unanimitat el Conveni de Col-
laboració entre l’ajuntament de Campllong i el 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a 
l’execució del Projecte de prevenció, atenció 
i suport a les persones grans del municipi de 
Campllong, el text del qual es transcriu tot se-
guit a l’Annex. 

6.- S’aprova per unanimitat l’expedient instruït 
per a l’adquisició directa de 396 m2 de terreny 
de la parcel·la 56 del polígon 3 de Campllong 
i ADQUIRIR a títol de compravenda per adju-
dicació directa el terreny esmentat, paral·lel a 
la carretera de Sant Andreu Salou, per la rea-
lització de les obres pel projecte executiu “Via 
verda intermunicipal Onyar-Verneda, trams 
6, 7 i 9” redactat a petició de l’Ajuntament de 
Campllong i aprovat inicialment per acord de 
Ple de 20 de febrer de 2020 i sotmès a exposi-
ció pública mitjançant anunci al BOP número 

40 de 27 de febrer de 2020 per un preu de 
1.409,76 €.  

7.- S’aproven per unanimitat els convenis de 
cessió del dret d’ús a favor de l’Ajuntament 
de Campllong, dels terrenys i pels imports 
per l’execució de la via verda intermunicipal 
VIA VERDA CASSÀ DE LA SELVA - CAMPLLONG 
- LLAMBILLES - FORNELLS DE LA SELVA,  per 
l’import total de 10.724,98 euros, segons el 
model que s’adjunta com a annex, per tal de 
destinar-los a via verda intermunicipal.

8.- Es dona compte de les comunicacions re-
budes: E2020000322 a E2020000582 de 11 de 
febrer a 18 de març de 2020. 

A part d’aquests assumptes, els reunits tam-
bé repassen les actuacions portades a terme 
per l’Ajuntament durant la fase d’emergèn-
cia-1 del Pla d’actuació del PROCICAT per 
emergències associades a malalties trans-
missibles emergents amb potencial risc que 
ha activat la Generalitat des del dia 12 de 
març de 2020.  

Concretament, els Bans d’Alcaldia de 12 i 14 
de març, pels quals es prenen mesures com 
són el tancament de la Llar d’infants, la sus-
pensió de totes les activitats programades per 
l’Ajuntament, el tancament del Local Social, 
inclòs el bar-restaurant, i la reestructuració 
dels treballadors municipals, perquè una part 
d’ells puguin realitzar la seves obligacions la-
borals des de casa. 

Així mateix s’acorda activar el Pla d’emergèn-
cia municipal per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents de poten-
cial alt risc (COVID-19) en fase d’emergència, 
que concretarà les actuacions a través d’un 
Decret d’Alcaldia. 

Finalment, es proposa la redacció llistat infor-
matiu amb comerços del municipi que oferei-
xen servei d’alimentació, per tal que els veïns 
puguin fer les compres necessàries sense ha-
ver de desplaçar-se als pobles veïns i donar 
especial rellevància a la pàgina web i a l’APP 
municipal com a mitjans de difusió de la in-
formació. 
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El mes de febrer es van iniciar les obres de millo-
ra de l’accés principal al nucli urbà. S’hi va realit-
zar l’asfaltat del Passeig de Campllong i la formació 
d’una nova rotonda al final del Passeig. També s’hi 
van fer les obres complementàries necessàries per 
a la modificació de la urbanització d’aquesta zona, 
amb l’adaptació del sistema de recollida d’aigües  
pluvials i la millora de l’enllumenat per tal de ga-
rantir el gir dels vehicles en aquest espai. D’aquesta 
manera es deixa totalment ordenada la circulació a 
l’extrem sud del Passeig de Campllong, tant conflic-
tiva i mal regulada fins aleshores. 

Per a la realització d’aquestes obres, que van fina-
litzar els mes de març, es va obtenir una subvenció 
parcial de la Generalitat de Catalunya per a la dina-
mització territorial.

ACTUACIONS DIVERSES A CARRERS, CAMINS PÚBLICS RURALS, RUTES VERDES I ESPAIS PÚBLICS

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

També s’ha realitzat la senyalització horitzontal i la 
millora i adequació de la senyalització vertical en 
aquesta zona i a l’entorn.

A principis del mes de març es va restituir el camí 
que va des de l’esplanada d’equipaments munici-
pals (darrera el pavelló) fins al camí de Girona a 
Tossa. S’hi va marcar la cuneta a una costat realit-
zant-hi diverses passades de motoanivelladora per 
anivellar i donar la pendent corresponent al camí. 
També s‘hi va estendre material granular reciclat de 
manposteria i finalment s’hi va realitzar la posteri-
or compactació de tota la superfície del camí amb 
el ruló per deixar-lo ben acabat. Aquest camí es va 
malmetre a comançament d’any pels efectes del 
temporal Glòria. 
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Aquests darrers mesos s’han reparat i substitu-
ït alguns senyals verticals malmesos dels camins 
veïnals, del nucli urbà i del polígon industrial Les 
Ferreries.

També s’han realitzat actuacions de reposició 
i manteniment al camí de la Rabassada, passat 
l’encreuament amb la riera de Campllong, i al 
camí de Cassà a Fornells, al seu pas per la riera 
de Bugantó.

A finals del mes d’abril es realitzaren els treballs de 
sega dels marges dels camins rurals, per tal de ga-
rantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usuaris; 
així com la desbrossada i el manteniment de la ruta 
verda de la Riera Seca.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que es fa 
càrrec del manteniment de les rutes verdes de la 
Bruguera i de Campllong a Fornells de la Selva, a 
principis del mes de maig també va realitzar els tre-
balls de sega dels vorals de les dues rutes verdes.

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Aquests mesos s’han realitzat els treballs de re-
visió i manteniment de la instal·lació solar del 
pavelló esportiu i de la instal·lació fotovoltaica 

i de climatització del Local Social, entre d’altres 
actuacions menors de manteniment als edificis 
públics. 

També s’han realitzant les actuacions de manteniment de les voreres i dels parterres del nucli urbà i del 
Polígon Industrial Les Ferreries. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha realitzat la neteja i retirada d’arbres i plantes de l’interior de la llera 
de la riera Gotarra, al seu pas per Campllong. També s’ha fet càrrec de la retirada de material de la llera fins 
a l’assoliment de l’estat anterior a la tempesta Glòria.
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L’Ajuntament ha treballat per vosaltres cada dia. 
Durant els dies més crítics, es van decretar ser-
veis mínims amb atenció presencial de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 13:30h. L’agutzil també ha 
realitzat tasques essencials de manteniment i de-
sinfecció i la resta de personal teletreballava des 
de casa.

A partir de la fase 2 (dilluns, 1 de juny) ja s’ha res-
tablert l’horari habitual, de dilluns a divendres, 
de 8 a 15 hores i dijous a la tarda, de 18 a 20 h. 
Tel. 972 46 15 04 – Mòbil/Whatsapp 664050514  
- ajuntament@campllong.cat

L’activació del Pla d’emergència municipal per De-
cret d’Alcaldia del 12 de març passat va comportar 
dictar diverses instruccions:

- El tancament de la llar d’infants

- El tancament dels edificis públics municipals

- Suspensió de totes les activitats, tallers i cursos 
municipals

 - Ajornament dels càrrecs dels rebuts d’impostos

- Ajudes al llogaters dels habitatges socials

Passada aquesta primera fase, calia vetllar pel ben-
estar i la seguretat dels veïns i per això s’ha anat 
treballant en diverses accions com:

- Recerca, compra i repartiment de mascaretes per 
a la població.

- Recerca i compra de material i aparells per desin-
fectar entorns d’espais públics i edificis municipals. 
A més s’ha adquirit material de protecció pel per-
sonal municipal.

- Atenció telefònica a les persones grans del mu-
nicipi per saber la seva situació i necessitats. 

- Publicació via Web, App i WhatsApp de les direc-
trius, informació general i recomanacions més re-
llevants d’interès de la població.

- Gestions per adaptar la neteja viària del municipi i 
realitzar actuacions de desinfecció.

- Coordinació i publicitat per posar en coneixement 
de la població les botigues o empreses que poden 
oferir alimentació al nostre municipi. 

- Coordinació entre els professors dels cursos que 
s’imparteixen al local social i els usuaris per tal de 

ACCIONS DUTES A TERME PER L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DURANT L’ESTAT D’ALARMA 
SANITÀRIA ARRAN DEL COVID-19

Foto d’Edward Jenner extreta de Pexels.com
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continuar realitzant les classes/activitats on-line. El 
resultat va estar que pràcticament la totalitat dels 
cursos s’han mantingut.

- Informació sobre les targetes de prepagament 
per a escolars en situació vulnerable per la compra 
d’aliments bàsics durant el confinament.

L’Alcaldia va dictat dos Decrets rellevants que supo-
saven l’anul·lació de la 38a. Fira Comarcal de Prima-
vera i l’ajornament de la fase de votació dels pres-
supostos participatius 2020.

A més, s’han creat 4 blocs d’ajudes que estaran 
a disposició dels veïns de Campllong fins a finals 
d’any. Informeu-vos a l’Ajuntament:

- Ajudes basades en equips informàtics i telemàtics 
per a les famílies amb infants amb necessitat dels 
mateixos a fi que nois/noies puguin finalitzar el pre-
sent curs escolar. 

- Implantar ajudes d’urgència i de primera necessi-
tat per a les famílies en dues vessants:

- Alimentació: mitjançant implementació d’ajuts 
per l’adquisició d’alimentació per aquelles famíli-
es que hagin quedat sense recursos (segons bases 
penjades a la web municipal en breu o trucant a 
l’Ajuntament)

- Serveis: ajuts per a les famílies que no puguin fer 
front a les despeses de: llum, aigua, gas (segons ba-
ses penjades a la web municipal en breu o trucant 
a l’Ajuntament)

- Ajuts per l’assistència al Casal d’estiu per gent de 
Campllong

El 20 de maig (Fase 1) es va reobrir parcial la Sala de 
lectura/Biblioteca amb cita prèvia i a la Fase 2, l’1 de 
juny, s’han tornat a realitzar classes presencials dels 
cursos que els seus participants així ho han decidit 
extremant les  mesures d’higiene i seguretat esta-
blertes, la resta de cursos es segueixen fent on-line. 

Voluntàries dels nostre municipi han van fer mascare-
tes per la mainada que podeu recollir a l’Ajuntament, 
se n’entrega una per nen/a d’entre els 3 i 12 anys. 

El pagament de taxes i impostos municipals s’han 
ajornat, podeu obtenir més informació a http://
www.xalocgirona.cat/

S’ha restablert el servei de podologia per a tothom 
tot i que només es passa visita al consultori, ja que 
encara no està permés fer domicilis.

El servei de deixalleria està restablert i recordeu 
que s’instal·la al municipi la deixalleria mòbil cada 
segon dissabte de mes. El dia abans es farà recor-
datori per la App. 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, el dia 1 de juny es va 
tornar a reprendre l’activitat de la llar d’infants amb 
totes les mesures de seguretat decretades i amb 5 
nens per aula. 

El Casal d’estiu també es farà amb reducció de 
nens/nenes atenent que la normativa diu que els 
grups poden ser de fins a 10 usuaris i que els grups 
no es poden relacionar entre ells. 

Per últim, també s’ha acordat que el cicle de músi-
ca del país MUSICANT també tindrà lloc com cada 
any a finals d’Agost, i sempre que les circumstàn-
cies de la pandèmia ho permetin. Podreu trobar la 
informació a www.musicantcampllong.cat

Us recordem que tota la informació de la desesca-
lada i les seves fases l’actualitzem puntualment i hi 
podeu accedir al web municipal www.campllong.
cat, la App i les xarxes socials com els grups de wha-
sApp dels veïnats de Campllong que gestionem des 
de l’Ajuntament. 

US RECOMANEM QUE US DESCARREGUEU L’APP 
DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG per estar infor-
mats de tots el que es fa a l’Ajuntament de Camp-
llong. Amb un desig de salut per a tothom.
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Aquest 2020 va començar amb normalitat. Un 
cop acabades les vacances de Nadal, vam a 
reprendre els cursos i les activitats esportives 
amb l’energia renovada.

Al març,  les dones de Campllong volíem tor-
nar a reivindicar la lluita per la igualtat de gè-
nere. Llavors vam organitzar un sopar al local 
social. Totes portàvem alguna cosa per com-
partir. El menjar estava boníssim, però a més 
a més de menjar juntes, vam fer diverses ac-
tivitats aquell dia. Per començar, vam gaudir 
d’una activitat lúdica dinamitzada per la ba-
llarina Linda Hadj, (més coneguda com AMI-
RA). Amb ella vam fer diversos jocs d’expres-

Local social sió corporal que ens van ajudar a relaxar-nos 
i connectar-nos entre nosaltres.

Després del sopar, vam fer una dinàmica de 
grup, per entendre la diferència entre el con-
cepte d’igualtat de gènere i igualtat de sexe, 
moltes vegades confús...Així, a partir de una 
classificació simple de conceptes i objectes 
atribuïts a homes o dones vàrem descobrir el 
veritable fonament de la igualtat de gènere 
(rolls, habilitats, atributs, ocupacions, etc.) 
tot respectant sempre les diferències irrefu-
tables que tenim homes i dones biològica-
ment determinades pel nostre sexe.

Malauradament, a mig març,  va arribar a la 
nostra terra el virus corona i totes les activi-
tats, tant formatives com lúdiques, van que-
dar suspeses. Tot i així, des del local social 
hem continuat fent la gran majoria de cursos 
de manera telemàtica. Al final, el gran desa-
fiament és la capacitat d’adaptació i mante-
nir l’esperança que ens sortirem d’aquesta. 
Ànims!

LA VIDA DEL POBLE
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El mes de gener es va presentar fred com 
sempre, però des del Casal de jubilats de 
Campllong sempre tenim motivació per ballar 
i celebrar. Llavors, el 22 de gener vam gaudir 
del nostre primer ball de l’any amenitzat pel 
Pinxo.

El dimecres 19 de febrer vam celebrar la fes-
ta de Carnestoltes del Casal de jubilats. Com 
sempre va ser una desfilada de color i alegria 
impressionant. Un any més, vam tenir a la Ca-
rol Porras fent el reportatge fotogràfic. Aquí 
us deixem una foto d’aquell dia. 

Al febrer també vam organitzar la primera 
Junta de Govern de l’any per aprovar el pres-
supost i les activitats a programar durant l’any 

Casal de jubilats de Campllong
2020. Poc sabíem que el destí ens tenia pre-
parat la sorpresa del coronavirus. Durant la 
junta vam aprovar una actualització del re-
glament. La idea era convocar una assemblea  
general i presentar els acords a tots els socis i 
sòcies del Casal de jubilats, però com sabeu al 
mig de març tot va quedar suspès .

El nostre col·lectiu va ser un dels més afectats 
per la crisi de la Covid-19. Està claríssim que 
ara la principal prioritat és cuidar la nostra 
salut i continuem amb l’esperança que poc a 
poc tornarem a la normalitat i podrem recu-
perar mica en mica les nostres activitats del 
Casal. 

De moment ànims i endavant!
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Llar d’infants  “El tractoret”
Hola a tots i a totes:
Aquesta vegada toca escriure-
us des de casa, lluny dels riures, 
els petons i les abraçades dels 
nostres petits. Ara bé, malgrat 
la distancia, hem aconseguit 
sentir-los a prop i esperem de 

tot cor que ells també ho hagin percebut així. De 
fet, durant aquestes setmanes ens hem esforçat 
perquè així sigui a través de vídeos i fotografies. 
Diàriament proposàvem activitats a fer als nens i 
nenes i ens feia molta il·lusió rebre fotografies de 

les famílies on veiem als infants fent les activitats. 
I... mare meva que ràpid creixen i que grans que els 
veiem a tots! 

Volem que sapigueu que les senyoretes del Trac-
toret tenim moltes ganes d’abraçar-vos, fer-vos mil 
petons, cantar, ballar i veure les vostres cares de fe-
licitat. Esperem de tot cor que això pugui ser ben 
aviat i que puguem tornar a les aules tal i com les 
coneixem, plenes de nenes i nenes experimentant, 
tocant, jugant, abraçant i vivint una educació viva i 
lliure! 
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Serveis socials - Serveis per a la ciutadania
El Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt de-
senvolupa una sèrie de 
serveis que s’adrecen a 
la ciutadania en general, 
als diferents agents del 
territori i/o a la població immigrada d’origen es-
tranger.

Els serveis que s’ofereixen són:
- Servei de prevenció i mediació de conflictes
- Servei de traducció i interpretació cultural
- Servei de suport i assessorament tècnic
- Servei de primera acollida
- Servei d’acollida especialitzada en reagrupament 
familiar
- Servei d’assessorament jurídic en matèria d’es-
trangeria

En l’escrit anterior varem explicar el Servei de pre-
venció i mediació de conflictes, aquest cop entra-
rem a explicar-vos concretament el Servei de su-

port i assessorament tècnic. 

De què es tracta?
Es tracta d’un servei de suport i assessorament tèc-
nic en matèria de gestió de conflictes i de gestió de 
la diversitat cultural. Ofereix assessorament tècnic 
a demanda, així com formacions específiques en 
funció de les necessitats detectades. Aquest servei 
també pot organitzar i coordinar taules tècniques 
de treball. 

Qui hi pot accedir? 
Aquest servei s’adreça especialment a professio-
nals, serveis locals i entitats dels diferents munici-
pis de la comarca del Gironès, amb l’excepció de 
Girona i Salt.

On em puc adreçar? 
Es pot sol·licitar a través de diferents vies: 

- Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat - 
Trucant al 972201962

Foto de mentatdgt extreta de Pexels
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Treballar a Campllong
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Testimoni COVID-19 EAP Cassà de la Selva

A l’Equip d’Atenció Primària de Cassà de la Selva, igual 
que a la resta de l’Atenció Primària, vam començar aques-
ta epidèmia amb un cert neguit i incertesa que provoca 
el desconegut. Una nova malaltia i molt contagiosa ens 
venia al damunt. A això no va ajudar-hi els constants can-
vis de protocols, propis del desconeixement de la nova 
epidèmia. No obstant això, ens vam organitzar per fer la 
tasca que se’ns havia encomanat, la pròpia de l’Atenció 
primària: VALORACIÓ, RESOLUCIÓ I ACOMPANYAMENT 
des de la PROXIMITAT. Tasques indispensables per acon-
seguir que l’atenció hospitalària es pogués centrar en els 
casos que requerien del seu equipament. 

Vam tenir un inici complicat havent de prendre la deci-
sió de tancar consultoris locals i concentrar els esforços 
en els tres centres més grans de la nostra Àrea Bàsica 
de Salut. A això s’hi va afegir la preocupació per les re-
sidències geriàtriques i de discapacitat intel·lectual de 
la nostra zona amb qui hem treballat intensament per 
detectar possibles casos i actuar  de manera ràpida. 

No obstant això, els professionals van demostrar ser un 
equip i tenir una gran capacitat d’adaptació. Aquests 
dies ha canviat la nostra manera de treballar i hem 
augmentat molt el treball a distància física dels usua-
ris. Resolent consultes telemàticament, ja sigui per te-
lèfon o vídeconsulta. Reservant la visita presencial per 
a aquells que realment la necessitaven. Augmentant 
l’atenció domiciliària i inventar circuits com, per exem-
ple, fer els controls del Sintrom® en els vehicles dels 

usuaris que tenien por d’entrar als nostres consultoris. 
Hem hagut d’enfrontar-nos al dol d’aquells qui han 
perdut un familiar sense que hagin pogut estar al seu 
costat.Hem descobert diferents mesures, algunes pro-
tocolitzades, d’altres més imaginatives, que han facilitat 
als usuaris posar-se en contacte amb nosaltres. Moltes 
han vingut ja per quedar-s’hi. 

Però tot això no hauria estat possible sense la capacitat 
de treball en equip, l’esforç i la capacitat d’adaptació 
de tots i cadascun dels professionals que treballem 
en aquest EAP. Netejadores, auxiliars, administratius, 
odontòlegs, llevadores, psicòlegs, infermeres i metges 
i metgesses han contribuït, cada un amb la seva part, a 
poder sortir endavant d’aquesta crisi.

Fem un esment especial als equips que treballen en 
les diferents residències de la nostra zona. Gràcies a 
l’esforç que han fet aquests dies. També s’ha de re-
conèixer el paper que ha tingut la nostra població de 
referència. Han sabut adaptar-se a la nova situació i fa-
cilitar la nostra tasca. 

I ara toca mirar endavant, tot el país ha passat una 
experiència molt traumàtica amb pèrdua d’essers es-
timats però hem d’aprofitar la lliçó apresa. L’ús dels 
nous recursos per seguir en el camí de l’aprenentatge 
constant de la nostra professió i seguir ajudant i acom-
panyant en la salut dels nostres conciutadans. 

Josep Figa Vaello
Director EAP Cassà de la Selva

Salut

Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 16 de juliol i 20 d’agost

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
El divendres 10 de juliol, el dimecres, 19 d’agost 
i el i dimarts, 25 d’agost.

EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
Els dissabtes 11 de juliol i 8 d’agost

FESTA MAJOR
Del 21 al 24 d’agost

MUSICANT
Del 25 al 29 d’agost

Ajuntament de Campllong

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 14h i els dijous, de 18 a 20h). 

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21h).

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 




