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Convocatoria 
extraordinaria de 
ayudas por un importe 
global de medio millón 
de euros.
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Es posa en marxa un 
espai digital d’intercanvi 
i col·laboració ciutadana

Mercados y comercios 
ponen en marcha 
servicios de reparto a 
domicilio

CASTELLDEFELS

L’Ajuntament prioritza  
les necessitats de les 
persones més vulnerables 
en la crisi sanitària
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Hoy somos todos vulnerables, hoy 
somos todos héroes

R. Hayotramanera.org

“Los auténticos héroes son 
aquellos que superan el tabú social 
a pedir ayuda y se atreven a hacerlo 
superando prejuicios y orgullo. El 
que necesita también tiene mucho 
que ofrecer. Para ellos va dirigido 
especialmente esta iniciativa” 
subraya Adrià Sánchez. 

La economía doméstica ya 
está sufriendo los estragos del 
confinamiento y las necesidades de 
ayuda se disparan. Comida, leche, 
pañales y bienes de necesidad 
básicos, autónomos que les iría 
genial que los contrataran por 
adelantado, comercio local que 
respiraría si les comprásemos 
cupones o vale de consumición para 
más adelante, apoyo psicológico, 
orientación profesional, material 
de comunicación para residencias, 
un buen “tupper” a un transportista 
con las áreas de servicio cerradas y 
mil cosas más.

Adri y Agus hacen un llamamiento 
muy especial a todos aquellos que 
ya entendían hace mucho tiempo 
que ayudarnos es la única manera: 
fundaciones, colectivos de ayuda, 
RRSSCC y voluntarios en general. 
Hayotramanera.org quiere ser un 
altavoz que haga llegar su ayuda 
profesional a muchas más personas 
que desconocen su gran labor y la 
necesitan.

Sí, hay otra manera y esté bicho 
que nos tiene “encerrados” nos está 
ayudando a que la entendamos 
mejor.
       www.hayotramanera.org

Hay otra manera, sí; y es sencilla: 
echarnos una mano los unos a 
los otros. Personas que ayudan a 
personas porque sí, porque nos 
hace bien, porque es necesario y 
nos hace humanos. 

Como muchos otros, Adrià 
Sánchez(Ex-Head of Dessign 
Wallapop) y Agus Gómez 
(Co-fundador y Chairman de 
Wallapop) sentían esa necesidad 
de echar un cable y decidieron 
que era el momento de poner al 
servicio de la gente lo que mejor 
saben hacer: poner en contacto 
“Oferta” y “Demanda”. Una oferta 
desinteresada y generosa, que se 
está dando de forma espontánea 
y masiva en la sociedad, con 
necesidades muy reales. 

Junto con 10 amigos más, entre los 
que se cuentan ingenieros y gente 
de marketing de primera línea, en 
dos semanas de intenso trabajo 
salía a la luz una versión básica del 
portal web Hayotramanera.org

“En pocos días ya tenemos 100K 
visitas y más de 2.000 ofrecimientos 
y necesidades de ayuda. A la gente 
le queman las ganas de ayudar.” 
comenta Agus Gómez.

La generosidad de la gente adopta 
mil formas creativas. Taxistas que 
se ofrecen a llevarte al hospital, 
vecinos que te hacen la compra, 
médicos y psicólogos que se 
ofrecen a que les consultes u 
ofrecerte apoyo emocional, clases 
y conciertos gratuitos de todo tipo. 

Página web

Adrià Sánchez y Agus Gomez, creadores de Hayotramanera.org
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Les empreses del Baix i L’H alerten de la manca de 
materials de protecció pels seus treballadors

R. Komunica-Press

L’ Associación Empresarial de ĹHos-
pitalet y Baix Llobregat  (AEBALL) 
ha realitzat un estudi per veure la 
situació a les diferents empreses del 
territori davant la crisi sanitària del 
coronavirus. 

Segons els resultats, s’observa que la 
principal afectació de les companyies 
està sent el cessament temporal de 
l’activitat dels seus clients (segons 
el 82% dels enquestats), seguit per 
la manca de material de protecció 

individual (prop d’un 33% dels 
consultats). En tercer lloc es troba 
la manca de subministraments 
i matèries primeres per a seguir 
desenvolupant la seva activitat (27%).

Al voltant del 35% de les empreses 
asseguren que no poden oferir a les 
seves persones treballadores totes les 
mesures de seguretat recomenades 
per les autoritats i els especialistes. 
De la mateixa manera, prop del 44% 
dels consultats necessita disposar 
d’EPI’s amb urgència.

El 23% de les companyies afirmen que 
encara es troben total o parcialment 
inactives degut a la crisi actual, mentre 
que més del 65% dels consultats 
aposta pel teletreball com a mesura 
per aconseguir la conciliació laboral 
davant el tancament d’escoles i 
per preservar la salut i la seguretat 
de les persones treballadores 
durant la pandèmia. Prop del 44% 
contemplen els ERTO’s com a mesura 
a implementar en el futur i el 36% 
defensa l’assistència al centre de 

treball per torns o modificació de 
l’horari laboral com a mesures per 
afrontar la crisi si s’allarga en el temps.

El 62% de les empreses (el passat 2 
d’abril eren el 55%) haurà de sol·licitar 
finançament no previst, i el 18% afirma 
que no podrà subsistir sense ajuts, 
amb lo qual només el 20% de les 
empreses (el passat 2 d’abril eren el 
25%) estan tranquil·les pel que fa a la 
seva situació econòmica-financera.

Sobre l’AEBALL
AEBALL està acompanyant i 
assessorant contínuament a les 
empreses en les seves urgències 
i necessitats derivades de la crisi 
actual i ha creat la Xarxa de Suport 
COVID-19 que agrupa i dona visibilitat 
als diferents projectes que s’estan 
portant a terme. De la mateixa manera, 
l’entitat ha creat una mini-web amb 
tota la informació i eines sobre la 
situació provocada pel Coronavirus, 
per ajudar a les empreses en tots 
els aspectes relacionats amb la crisi 
sanitària actual.

Segons dades de l’AEBALL, el 35% de les empreses asseguren que no poden oferir a les seves persones 
treballadores totes les mesures de seguretat recomenades per les autoritats.
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Atenció a les necessitats 
de les persones més 
vulnerables en la crisi 
sanitària

R. Komunica-Press

La salut i el benestar de la ciutadania 
és el més important en aquests 
moments. Per aquest motiu, des 
de l’Ajuntament de Begues s’estan 
portant a terme una sèrie de 
mesures per tal d’assegurar que el 
confinament a causa de la covid-19 
no es tradueixi en una pèrdua 
significativa de la qualitat de vida 
dels beguetans i beguetanes.

Així, l’Ajuntament manté contacte 
telefònic diari amb totes aquelles 
persones majors de 65 anys i 
que viuen soles, així com amb la 
Residència Novaurora. En aquest 
sentit, s’ha activat un telèfon mòbil 
de contacte directe per a persones 
grans o amb necessitats especials 
per atendre els seus requeriments 
i derivar-les cap als serveis 
corresponents.

Des de l’Ajuntament també s’està 
coordinant el Servei d’Atenció 
Domiciliària i el Servei de Psicologia 
de Creu Roja, a més de la xarxa 
assistencial, de salut i de serveis 
socials de diverses entitats i 
organismes com el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, els 
hospitals de Viladecans i Bellvitge, 
el Centre de Salut Mental de Gavà o 
Càritas, entre altres.

A més, els Serveis Socials municipals 
estan fent un seguiment directe de 
les famílies amb menys recursos, 
mentre que el Servei d’Àpats per 
a la gent gran s’ha adaptat a les 
circumstàncies amb el repartiment 
a domicili. Aquest servei, a més, s’ha 
estès al personal del CAP Pou Torre 
donades les condicions de treball 
en les quals es troba.

El gran paper de les persones 
voluntàries
Tots els serveis d’atenció 
estan tutel·lats per l’equip de 
professionals dels diferents serveis 
municipals de l’Àmbit de Benestar 
i Acció Social. Per a determinades 
accions, a més, es compta amb un 
grup de persones voluntàries, que 
s’encarreguen, per exemple, del 
repartiment d’aliments a domicili 
de Càritas, del lliurament del Servei 
d’Àpats o de serveis puntuals per 
atendre comandes de productes de 
primera necessitat per a persones 
amb dificultats de mobilitat o grups 
vulnerables. 

Des de l’Ajuntament s’ha elaborat un 
protocol d’actuació del voluntariat, 
se’ls ha provist de les mesures de 
prevenció necessàries i es coordina 
la seva actuació.

Especialment de la gent gran, les famílies amb 
menys recursos o casos de necesitats especials

Mascaretes de tela a tots 
els domicilis de Begues

R. Komunica-Press

Donada la dificultat generalitzada per 
accedir a mascaretes de protecció a 
través de les farmàcies, l’Ajuntament 
de Begues ha considerat oportú 
oferir algun tipus de material de 
prevenció al conjunt de la població. 
Aprofitant que s’havia organitzat 
un grup estable de voluntàries al 
poble que havien començat a cosir 
mascaretes de tela per a col·lectius 
de risc i personal d’emergències, 
se’ls va plantejar la possibilitat 
d’ampliar el nombre d’unitats a 
confeccionar.

Així, el consistori ha adquirit el 
material necessari per subministrar 

a les cosidores i poder arribar a 
confeccionar al voltant de 10.000 
mascaretes de cotó per repartir 
a totes les llars. A mida que les 
mascaretes estan cosides, es 
recullen a les cases de les voluntàries 
i es porten a un taller de Castelldefels 
on es desinfecten i s’empaqueten en 
lots de 4 o 5 unitats. És en aquets 
taller on un grup de voluntàries 
i personal municipal de Begues 
també tallen les teles i preparen els 
lots de material.

Es preveu que el repartiment de 
mascaretes es farà porta a porta a 
partir de la setmana del 20 d’abril.

Han estat cosides per un grup de voluntàries 

El Instituto de Begues fabrica 
piezas para viseras de protección

R. Komunica-Press

El Instituto de Begues pone su 
granito de arena en la lucha contra 
el coronavirus. La impresora 3D del 
centro se ha puesto al servicio del 

proyecto Coronavirus Makers  y se 
imprimen unas piezas que sirven 
para la fabricación de viseras de 
protección contra la Covidien-19 .

Coronavirus Makers  es una 
iniciativa ciudadana que fabrica con 
impresoras 3D viseras de protección, 
respiradores o manijas para abrir con 
seguridad puertas de hospitales 

Forman parte más de 4.000 
voluntarios en Cataluña y 10.000 en 
todo el Estado español. Ellos mismos 
distribuyen los productos en función 
de las necesidades.
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els seus requeriments i derivar-les 
cap als serveis corresponents. Fins 
al moment s’han atès 16 actuacions. 
Estic molt orgullosa de poder dir que 
probablement hem arribat a totes les 
persones que ens podien necessitar. 

Des de l’Ajuntament també es manté 
la coordinació amb el Servei d’Aten-
ció Domiciliària i el Servei d’Atenció 
Psicològica, a més de la xarxa assis-
tencial, de salut i de serveis socials 
de diverses entitats i organismes de 
la comarca.

- Quina valoració podria fer del pa-
per de la policia local i el personal 
sanitari, tant dels CAPS del municipi, 
com dels hospitals de referència? 
Quines mesures de desinfecció i ne-
teja s’han realitzat al municipi i qui-
nes estan programades pels propers 
dies?

Els Serveis Socials municipals estan 
fent un seguiment directe de les fa-
mílies més vulnerables, s’està coor-
dinant el servei del banc d’aliments 
de Càritas i es garanteix el Servei 
d’Àpats per a la gent gran a través de 
repartiment a domicili. 

Al marge de les actuacions en ma-
tèria social, tenim tots els nostres 
operatius d’emergències activats, 
tant a nivell sanitari, policial o de pro-

tecció civil. Tot i el tancament d’al-
guns CAP per reorganitzar l’atenció 
a pacients, el nostre centre d’aten-
ció primària s’ha mantingut operatiu 
i el seu equip de professionals ho 
està donant tot a primer línia. Des de 
l’Ajuntament els hem proporcionat 
allotjaments individuals a Begues per 
tal que disposin d’un espai prop del 
CAP per poder descansar i, alhora, 
evitar el risc de contagi amb les se-
ves pròpies famílies. Hem posat a la 
seva disposició vehicles municipals 
per facilitar els desplaçaments, i els 
hem incorporat al Servei d’Àpats mu-
nicipal. 

Els efectius de la Policia Local estan 
fent una grandíssima tasca també 
des del primer dia, reorganitzats en 
torns separats de treball per garantir 
el servei en el cas que es detectés 
algun contagi. De la mateixa manera 
que s’ha fet amb el servei de neteja i 
recollida de residus, i amb la brigada 
municipal. 

Aquests equips s’han reorganit-
zat per tal d’efectuar desinfeccions 
diàries a la via pública, especialment 
a l’entorn d’establiments comercials, 
el CAP, mobiliari urbà i totes les illes 
de contenidors del poble. A més, 
hem reforçat la seva actuació amb la 
contractació d’una empresa especia-
litzada en desinfeccions, de manera 
que garantim una actuació diària de 
desinfecció, de dilluns a diumenge. 

- Com valoraria les iniciatives ciu-
tadanes d’aquests dies que han 
demostrat la solidaritat i el tarannà 
humà de les nostres societats, gent 
que ha cosit mascaretes, veïns que 

“Estic molt orgullosa de poder dir que 
probablement hem arribat a totes les persones 

que ens podien necessitar”

“Aquests dies Begues ha experimentat també 
una allau de mostres de solidaritat i oferiments 

de voluntariat”

tinuïn amb el confinament i que se-
gueixin prenent totes les mesures de 
prevenció que tinguin al seu abast. 
No podem relaxar-nos quan les xi-
fres d’infeccions i de morts continuen 
sent les que són. Sé que és difícil re-
nunciar a moltes de les comoditats i 
del lleure que teníem fa dos mesos. 
Però ens hi juguem molt.

• SEGURETAT CIUTADANA 
I NETEJA

- Quines accions s’han impulsat des 
del municipi per ajudar a les perso-
nes més vulnerables, gent gran o de-
pendents?

El Comitè d’Emergències municipal 
engloba representants tècnics i po-
lítics de totes les àrees de l’Ajunta-
ment. Treballem de forma coordina-
da per atendre totes les necessitats 
en els diferents fronts d’actuació, fins 
i tot en aquells que no són responsa-
bilitat directa de l’Ajuntament. 

En l’àmbit social, la veritat és que s’ha 
fet un esforç importantíssim. Hem 
creuat totes les bases disponibles per 
a tenir localitzades a totes les per-
sones en situació de vulnerabilitat, 
especialment a la gent gran que viu 
sola. Mantenim un contacte telefònic 
diari amb totes aquelles persones 
majors de 65 anys i que viuen soles, 
així com amb la residència de gent 
gran del poble. En aquest sentit, s’ha 
activat un telèfon mòbil de contacte 
directe per a persones grans o amb 
necessitats especials per atendre 

• SALUT I INCIDÈNCIA 
DE LA PANDÈMIA AL 
MUNICIPI

- Quants casos diagnosticats s’han 
reportat al municipi fins al dia 
d’aquesta entrevista? I quantes 
morts hem de lamentar? S’estan ja 
reduint els números?

Des de Begues hem prioritzat des del 
primer moment les mesures adreça-
des a frenar la propagació del virus i 
preservar la salut dels nostres veïns 
i les nostres veïnes. No disposem de 
dades oficials totals, degut a la impos-
sibilitat de realitzar testos de detecció 
a totes les persones que presenten 
símptomes. Els casos diagnosticats 
com a positius mitjançant test s’ele-
vaven a 19 el dia 9 d’abril, però el 
centre d’atenció primària de Begues 
ens informa de més d’un centenar de 
persones amb simptomatologia. La 
majoria de casos, lleus.

- Com creu que els veïns i veïnes 
estan seguint aquest confinament? 
Que els hi diria pels dies que ens 
queden encara per davant, d’es-
tar-nos a casa?

Des de l’Ajuntament hem fet espe-
cial incidència en la importància del 
confinament com a element clau per 
fer front a l’actual emergència. En 
termes generals, les nostres veïnes i 
veïns han complert les mesures de-
cretades amb un gran compromís. 
Estic satisfeta, però crec que hem 
de mantenir un missatge estricte. Sé 
que tots volem començar a veure el 
final del túnel i, tot i que aparentment 
ens estem aproximant dia a dia, no 
podem abaixar la guàrdia. Per aquest 
motiu insisteixo sempre que tinc 
l’oportunitat en recomanar a tots els 
beguetans i les beguetanes que con-



ajuden als veïns més grans a fer la 
compra o preparar el menjar, etc.? 

Cal destacar, per descomptat, l’im-
portant tasca del voluntariat local. 
Aquests dies Begues ha experimen-
tat també una allau de mostres de 
solidaritat i oferiments de voluntariat. 
Hem activat una xarxa de voluntariat 
que dona suport als serveis munici-
pals, fent accions de compra per a 
persones grans, encàrrecs per a fa-
mílies que ho puguin necessitar, etc. 

A més, empreses i comerços estan 
fent donacions d’aliments i equips de 
protecció, i tenim més de 30 begue-
tanes cosint mascaretes per a tota la 
població. M’emociona profundament 
aquest sentiment de poble que es-
tem experimentant. El fet d’haver 
preservat el tarannà de poble que 
sempre ens ha caracteritzat ajuda 
molt per a que ens preocupem els 
uns dels altres. Si alguna cosa bona 
en traurem d’aquesta situació és 
l’evidència que, davant d’una crisi, 
les beguetanes i els beguetans tenen 
una capacitat de resposta i de treball 
en equip de primer nivell.

• EDUCACIÓ

- Com han quedat les preinscripcions 
pel proper curs? Ens podria donar 
informació sobre com es podran fer 
els tràmits i, si ja estan tancades les 
dades, el període per fer-ho? Com 
valoraria l’esforç de centres educa-
tius per mantenir l’activitat formativa 
dels alumnes i les alumnes del mu-
nicipi? I què diria de l’esforç dels nois 
i noies per seguir les classes i el seu 
aprenentatge durant aquests dies, 
no obstant a les dificultats que estan 
vivint?

Crec que l’educació a Catalunya i el 
nostre model educatiu sempre han 
estat un motiu d’orgull i, ara, estan de-
mostrant un cop més per què. La res-
posta del sector educatiu està sent 

exemplar ja que és probablement el 
segment de la nostra societat que 
més està lluitant per a mantenir-se 
actiu per sobre de les restriccions 
establertes. Saben com d’important 
és per a les famílies l’educació dels 
infants i dels joves i fan tot el possible 
per a continuar-la. 

Els centres educatius de Begues es-
tan en permanent contacte amb el 
Departament d’Educació, atenent a 
les indicacions que arriben dels seus 
Serveis Territorials. El període de pre-
inscripció escolar ha quedat ajornat i 
estem a l’espera de les indicacions 
que se’ns facin arribar en aquest sen-
tit. 

I els nois i noies estan demostrant 
que tenen una capacitat d’adaptació 
meravellosa. Les noves generacions 
tenen les facilitats que venen de les 
tecnologies de la comunicació i sa-
ben com fer-les servir també per a 
fer front a un dia a dia tan complicat 
com l’actual.

• EMPRESA

- Com es valora l’impacte que tindrà 
a l’economia local d’aquesta crisi? 
Quines mesures s’han establert per 
a les empreses per tal d’ajudar-les 
a reprendre la seva activitat econò-
mica i evitar el tancament d’algunes 
d’elles? I pels autònoms? I, quins se-
rien els canals municipals per poder 
accedir a aquestes ajudes o poder 
tenir resposta a consultes més con-
cretes.

És innegable que aquesta crisi sa-
nitària ja està comportant una crisi 
econòmica que caldrà afrontar amb 
mesures fermes i contundents des 
del conjunt d’administracions, co-
mençant per Europa i passant pel 
govern espanyol i la Generalitat. Des 
dels ajuntaments hem d’afrontar la 
situació amb els recursos dels quals 
disposem i en allò que tenim compe-
tències. 

És aviat per a predir-ho amb exacti-
tud, però hem d’esperar moments 
difícils. De fet ja els estem vivint. Des 
de l’Ajuntament hem treballat des 
del primer moment en protegir en la 
mesura de les nostres possibilitats 
també els sectors productius, però 
aquesta és una situació que està 
molt per sobre de la capacitat dels 
governs locals. Per aquest motiu vull 
aprofitar aquest espai per a reclamar 
que s’arribin a grans acords en ma-
tèria econòmica. Necessitem de la 
generositat política de tots els par-
tits i de totes les institucions si volem 
superar el més aviat possible el que 
haurà de venir. 

Les primeres mesures que va pren-
dre l’Ajuntament de Begues tot just 
dos dies després de decretar-se 
l’Estat d’Alarma va ser la suspensió 
de tots els tributs que havien de gi-
rar-se aquests dies. A més, s’han es-
tablert mecanismes per compensar 
la part proporcional de les taxes ja 
pagades durant el mes de març re-
ferides a serveis que han hagut de 
tancar aquests dies, com són la Llar 
d’Infants, la Piscina Municipal o les 
terrasses de bars i restaurants. 

També estem treballant en un pa-
quet d’accions de reactivació de 

l’economia local, que caldrà posar en 
marxa quan recuperem la normalitat. 

Per reforçar l’atenció cap a persones 
autònomes i comerços estem fent 
de canal de transmissió del conjunt 
d’ajudes públiques de les diferents 
administracions, facilitant la informa-
ció i donant el suport necessari per a 
la realització dels diferents tràmits. 
Estem promovent les ofertes de fei-
na actualment vigents, el Servei Lo-
cal d’Ocupació està fent entrevistes 
telefòniques... I personalment soc 
una de les signants de la carta que 
el món local català ha dirigit al presi-
dent espanyol per a reclamar que no 
es retallin les inversions en polítiques 
actives d’ocupació. 

En aquest sentit aplaudim les me-
sures adoptades per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Ca-
talunya, i la seva ràpida resposta a 
l’hora d’activar un primer pla de xoc 
ajornant tributs, bonificant taxes com 
les de l’aigua o de residus, i posant en 
marxa línies de finançament, crèdits, 
avals i ajudes directes per a frenar el 
cop inicial. Però cal anar més enllà, i 
que Espanya i Europa responguin de 
manera decidida a l’alçada del que 
s’espera d’ells.

“Vull aprofitar aquest espai per a recla-
mar que s’arribin a grans acords en matèria 

econòmica”
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Ayudas al tejido económico local 
afectado por la crisis del Covid-19

R. Komunica-Press

El Consejo Asesor, el órgano de 
decisión política del Ayuntamiento 
de Castelldefels que se reúne 
diariamente de manera telemática 
para adoptar acuerdos en el marco 
del estado de alarma, acordó a 
finales de marzo la Oficina virtual de 
Atención a comercios, autónomos, 
pymes y empresas de servicios de 
Castelldefels, que ya está en marcha.

Esta nueva oficina, que presta 
atención  virtual, dada la situación 
actual de confinamiento de la 
población, funciona como canal 
para informar, asesorar, acompañar 
y tramitar determinadas actuaciones 
a los comercios, autónomos, 
pymes y empresas de servicios de 
Castelldefels que se hayan visto 
afectados por la crisis sanitaria del 
coronavirus y por el estado de alarma 
decretado para evitar la propagación 
de la pandemia.

Entre las ayudas que se ofrecen se 
encuentra la posibilidad de acceder 
a la convocatoria extraordinaria 
de ayudas a favor de pymes y 
autónomos del municipio para 
contrarrestar los efectos de la 
Covid-19, por un importe global de 
500.000 €.

Estas ayudas estarán disponibles 
dentro de dos o tres semanas, 
cuando se hayan completado los 
requerimientos administrativos 
necesarios (entre los cuales figura 
la publicación de la convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona).

Requisitos
Pueden ser beneficiarios de las 
subvenciones objeto de esta 
convocatoria las empresas (perso-
nas físicas o jurídicas con actividad 
económica), que hayan facturado 
menos de 1 millón de euros en el 
ejercicio del año 2019, con un máximo 
de 10 empleados en cómputo total, 
que tengan un local comercial 
abierto al público y que hayan visto 
afectada su actividad económica por 
el cierre obligatorio, a causa del Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo 
por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y las diferentes órdenes y 
disposiciones que lo regulan.

El Ayuntamiento de Castelldefels aprueba una convocatoria extraordinaria 
de ayudas por un importe global de medio millón de euros

En  la fecha de la solicitud, deberán 
reunir los requisitos que establece 
la Ley General de Subvenciones 
(Ley 38/2003 de 17 de noviembre) 
para resultar beneficiarios de una 
subvención.

Quedarán, por tanto, excluidos, 
los establecimientos comerciales 
minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera 
necesidad, establecimientos 
farmacéuticos, sanitarios, centros 
o clínicas veterinarias, ópticas y 
productos ortopédicos, productos 
higiénicos, prensa y papelería, 
combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y 
de telecomunicaciones, alimentos 
para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y el ejercicio profesional 
de la actividad de peluquería a 
domicilio sin perjuicio de modificar 
dicha relación en función de lo que 
se contempla en el Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo.

Tampoco podrán optar a estas 
ayudas del Ayuntamiento ni las 
empresas con más de 10 empleados 
en cómputo total ni las entidades sin 
ánimo de lucro que pudieran tener 
actividad económica.

El periodo de presentación de 
las solicitudes será desde el día 
siguiente de la publicación en el 
BOPB y hasta el día 30/09/2020 o 
hasta agotar el presupuesto anual.

Crida a la 
col·laboració 
ciutadana per 
deixar testimoni 
gràfic del 
confinament

R. Komunica-Press

L’Arxiu Municipal de Castelldefels 
ha posat en marxa la iniciativa 
‘Castelldefels es queda a casa’ que 
vol recollir les fotografies i vídeos 
de les veïnes i veïns de la ciutat que 
mostrin com estan vivint aquestes 
setmanes de confinament

“Des de l’Arxiu Municipal volem 
demanar ajuda a la ciutadania 
per tal deixar testimoni d’aquest 
esdeveniment històric que estem 
vivint”, explica l’arxiver municipal 
Juanjo Vas.

La iniciativa demana la col·laboració 
de les veïnes i veïns per tal que enviïn 
imatges i vídeos de com estan vivint 
aquest confinament, de com és la 
visió de la ciutat buida des de casa 
seva, com viuen el moment de les 
vuit del vespre quan tothom surt 
als balcons i finestres per aplaudir i 
donar les gràcies i tot el seu suport 
a la gent que està lluitant contra la 
pandèmia de Covid-19.

“Ja tenim preparat el web de l’arxiu 
per tal de difondre  i rebre aquestes 
fotografies i vídeos”, explica el 
responsable de l’arxiu municipal.

Les fotografies i vídeos s’han d’enviar 
a arxiu@castelldefels.org.

Recomanacions per al
desconfinament de les persones
treballadores no essencials

13 d’abril de 2020 

Sempre que sigui 
possible, es recomana
fer teletreball. 

No es pot anar a
treballar en cas que
tingueu simptomes. 

Si teniu símptomes, si sou una
persona vulnerable o un 
contacte estret d’algun possible
cas de COVID-19 cal que, abans 
d’anar a la feina, consulteu
amb el servei de riscos laborals
de la vostra empresa. 

Caldrà que feu el seguiment dels
vostres símptomes dos 
cops al dia a través 
de l’aplicació
STOP COVID19 CAT.

Si presenteu símptomes heu 
de tornar a casa 
i posar-vos en 
contacte amb el 
vostre metge o
metgessa i amb
el servei de riscos 
laborals de l’empresa.

Per anar a la feina es 
recomana anar a peu o amb 
transport individual
(cotxe, moto, bici). 

Si heu d’agafar transport públic, 
poseu-vos mascareta i manteniu 
la distància
de seguretat.

A la feina renteu-vos sovint les 
mans, amb sabó o solucions
hidroalcohòliques, mantingueu la 

distància d’un metre
i mig amb els companys,
no compartiu equips
o dispositius i intenteu
evitar els ascensors.

Quan arribeu a casa després
de la feina, renteu-vos de seguida
les mans o dutxeu-vos, i netegeu
els objectes que heu portat
de fora com ara el mòbil 
o les ulleres. 

I recordeu que cal 
seguir mantenint
les mesures 
de prevenció
establertes.

#EnsEnSortirem Cuideu la vostra salut
emocional mitjançant l’app
GestioEmocional.cat /Salut 
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Es posa en marxa un espai 
comunitari d’intercanvi 
i col·laboració entre 
ajuntament i ciutadania

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà posa en marxa 
a través de la Plataforma de participa-
ció digital, Gavà participa, Gavà Deci-
deix, un espai comunitari d’intercanvi i 
col·laboració entre la ciutadania i enti-
tats municipals, que estarà actiu men-
tre duri el període d’excepcionalitat i 
les mesures d’aïllament. Des de l’inici 
de l’estat de l’alarma, són moltes les 
iniciatives que han anat sorgint, algu-
nes de forma espontània i altres a tra-
vés d’associacions i entitats per tal de 
mantenir, en la mesura del possible, 
una rutina i una activitat diària.

Com participar
Els gavanencs i gavanenques poden 
participar-hi de diferents maneres:

- Iniciatives de ciutat. En aquest apar-
tat es fa un recull de les iniciatives que 

s’estan desenvolupant per part de 
l’Ajuntament i enllaços i informació a 
tots els continguts o materials que els 
equipaments públics posen a l’abast 
de la ciutadania, així com iniciatives 
ciutadanes, d’associacions, entitats i 
empreses i comerços de Gavà.

Prohibit avorrir-se. En aquest apartat, 
es fa un recull de recursos digitals en 
obert per poder-ne fer ús en els dies 
d’aïllament. No només propostes fetes 
des de l’Ajuntament sinó també per la 
ciutadania de Gavà.

Anima. Apartat per deixar missatges 
d’ànim a les veïnes i veïns.

El dia de demà. Espai per compartir 
que faràs a Gavà quan tornem a sortir 
als carrers.

E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

SALDREMOS ADELANTE

Querid@s amig@s: Deseamos que 
estéis todos bien!

La familia de Spa Món Estétic perma-
necemos en casa, deseando volver a
trabajar por y para vosotros. Echando 
de menos la vida cotidiana y valoran-
do más que nunca la salud, priorita-
rio y lo más valioso que tenemos. Sin 
duda esto nos ha hecho reflexionar 
a tod@s”. 

Todos los comercios, autónomos 
y pymes sin duda, estamos sien-
do fuertemente sacudidos por esta 
pandemia. Raíces que desde hace 
20 años con mucho esfuerzo, ilusión 
y trabajo constantes, hasta que el 
Covid19 nos paró, pero seguiremos 
luchando y ofreciendo lo mejor de 
nosotras en Spa Món Estétic.  Tene-
mos muchísimas ganas de retomar 
nuestra agenda, aunque 
en fecha aún incierta.... 

Mientras, os informanos 
que podeis recibir vuestros 
cosméticos para cuidaros 
en casa.
NUEVO SERVICIO: Envíos 
24-48 h, cosmética facial y 
corporal con pautas y ase-
soramiento.

Además, seguimos prepa-
rando nuevos tratamientos 
de belleza y bienestar, de 
cara a prepararnos para 
el verano. Por ejemplo, va 
muy bien empezar por un 
peeling corporal con hidra-

tación, mediante masaje eliminamos 
células muertas. Esto deja la piel 
suave, hidratada y preparada para 
realizar tratamiento específico, ya 
sea reductor, reafirmante con ayuda 
de aparatología (cavitación, radiofre-
cuencia, electroestimulación, preso-
terapia, masajes con maderas...), etc.

En breve, publicaremos promocio-
nes en las que por la compra de 
circuitos spa, servicios y bonos de 
tratamiento haremos descuentos 
especiales... 

Os animamos a seguirnos por face-
book o instagram: @Spamoneste-
ticgava. Además, podeis ponernos 
en contacto con nosotros para cual-
quier consulta. 

Mucho ánimo, saldremos adelante!

Belleza
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L’Ajuntament pagarà 
les beques menjador 
dels infants de les llars 
d’infants públiques

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà es farà càrrec 
de l’import corresponent a les 
beques menjador dels infants de les 
llars públiques que aquest curs han 
estat beneficiats per aquesta ajuda. 
L’objectiu és garantir la continuïtat 
de l’ajut durant el temps que les 
llars estan tancades a causa de la 
pandèmia del COVID-19.

En total són 25 nens i nenes 
beneficiaris d’aquesta ajuda. Les 
responsables de les llars d’infants 
públiques es posaran en contacte 
amb les famílies beneficiàries 
per explicar-los aquesta mesura i 
resoldre els possibles dubtes.

L’import de la beca és de 77 euros 
de mitjana, amb imports entre 56 i 
140 euros. Les famílies beneficiàries 
rebran un ingrés bancari per l’import 
corresponen de l’ajuda fins al 26 

d’abril. La beca s’ampliarà segons 
s’allargui l’estat d’alarma i el 
confinament s’allargui.

L’Ajuntament de Gavà va posar en 
marxa les beques menjador per a 
infants de les dues llars d’infants 
públiques el curs 2018-2019 amb una 
dotació de 15.000 euros. Aquesta 
ajuda té per objectiu facilitar a 
les famílies amb menys ingressos 
l’accés a aquests centres i afavorir al 
mateix temps la conciliació familiar i 
professional. Els ajuts que es donen 
són del 100% i del 50%, seguint 
els mateixos criteris establerts pel 
Consell Comarcal i prioritzant els 
casos de família monoparental, 
família nombrosa, família o infant 
amb discapacitat i situacions amb 
informe de serveis socials.

Tant en el curs 2018-19 com en 
l’actual s’han beneficiat 25 nens i 
nenes matriculats a la LLar d’Infants 
Josep Pallach i a la Llar Rosaura 
Terrades. La mitjana de l’ajuda és de 
524 €/curs. El que més rep, 912,80 i 
el que menys 362,80

Les famílies ja van sol.licitar la beca 
en el seu moment. Ara la quantitat 
que rebran corresponent al període 
comprés entre el 14 de març i el 27 
d’abril. Si el període de confinament 
i tancament de les llars d’infants 
continua, les famílies beneficiàries 
continuaran rebent l’ajuda fins a la 
finalització d’aquesta situació d’estat 
d’alarma.

Propostes diàries a través 
de les xarxes socials de 
les Biblioteques de Gavà

R. Aj. Gavà

Les Biblioteques de Gavà, Josep Soler 
Vidal i Marian Colomé, van tancar la 
seva activitat pública quan es va im-
plantar l’estat d’alarma. Per mantenir 
la relació amb els usuaris i usuàries i 
posar el seu granet de sorra a fer més 
fàcil el confinament han planificat tot 
un seguit d’activitats i accions per tots 
els dies de la setmana. Instagram i Fa-
cebook son els canals a través dels 
quals mantenen el contacte i interac-
tuen.

En Instagram pel seu caràcter des-
enfadat és la xarxa on es pengen els 
continguts més lúdics. Els continguts 
fixos setmanals son: Dilluns (flaixos 
literaris), dimarts (recomanacions 
ebiblio eeminismes), dimecres (roba 
un poema), dijous (recomanacions 
ebiblio Còmic”, els divendres (Book-

facefriday + Recomanacions teatre), 
dissabtes (Recomanacions ebiblio Ci-
nema social + Flaixos musicals) i diu-
menges (Recomanacions il·lustradors, 
àlbums).

A més també es fan stories i destacats 
sobre recomanacions de llibres, els 
nous recurs online, il·lustracions d’au-
tors destacats sobre el moment actual

D’altra banda per a les biblioteques 
de Gavà el Facebook és el canal d’in-
formació de servei i més oficial. En 
aquesta xarxa social donen prioritat a 
les informacions rellevants que publi-
qui l’Ajuntament de Gavà sobre la crisi 
del COVID i que puguin ser d’utilitat 
per als usuaris i usuàries, així com a 
informació relativa als serveis biblio-
tecaris.



ESPECIAL COVID-19: 
ENTREVISTA A RAQUEL SÁNCHEZ, ALCALDESSA DE GAVÀ

Les tasques es realitzen majoritària-
ment en horari de tarda-nit per mini-
mitzar les molèsties i amb solucions 
innòcues tant per a les persones com 
per als animals.

També hem reforçat la neteja i des-
infecció als mercats municipals, amb 
intervencions diàries. A més, cons-
cients de la complexa situació de les 
residències de persones grans, vam 
sol·licitar l’ajuda de la UME i de Bom-
bers per desinfectar-les. Fins ara s’ha 
intervingut a quatre de les cinc resi-
dències que hi ha a Gavà i avui ma-
teix està previst fer-ho a la cinquena. 
Tenim un contacte permanent amb 
aquests centres. També els estem 
fent arribar material de protecció, i 
estem fent una crida a auxiliars de 
pediatria i a persones amb experièn-
cia en la cura de persones grans o en 
neteja d’instal·lacions perquè puguin 
reforçar el personal. 

- Quines accions s’han impulsat des 
del municipi per ajudar a les perso-
nes més vulnerables, gent gran o 
dependents?

Des del primer moment, la nostra 
prioritat va ser garantir la seguretat 
de la ciutadania i la continuïtat dels 
serveis municipals. Aquest objec-
tiu implicava prioritzar els col·lectius 
més vulnerables, entre els quals hi 
ha el de la gent gran. 

Per fer-ho, i a banda de reforçar els 
serveis socials municipals, de teleas-
sistència i d’atenció domiciliària, vam 
articular el dispositiu “Gavà t’Ajuda”. 
Atenia inicialment  les  necessitats 
de les persones grans que no poden 
sortir de casa per anar a comprar ali-
ments o medicaments. Amb el pas 
dels dies hem anat incorporant més 
serveis, com el de suport emocional, 
o el de petites reparacions d’urgèn-
cia. 

De forma paral·lela, ens estem posant 
en contacte telefònic amb les perso-
nes grans de la ciutat, començant per 
les majors de 80 anys, per conèixer 
quina és la seva situació i oferir-les 
suport si el necessiten.

- Quina valoració podria fer del paper 
de la policia local i el personal sani-
tari, tant dels CAPS del municipi, com 
dels hospitals de referència?

Altament positiva. Només puc tenir 
paraules d’agraïment per la tasca 
que estan desenvolupant els serveis 
essencials. I vull posar especialment 
en valor a un sector sanitari que llui-
ta contra la malaltia en precari. La 
seva situació evidencia la necessitat 
de  comptar amb uns serveis públics 
forts que  garanteixin la salut, el be-
nestar i la seguretat de tots i totes, 
sense excepcions.

- Com valoraria les iniciatives ciu-
tadanes d’aquests dies que han 
demostrat la solidaritat i el tarannà 
humà de les nostres societats, gent 
que ha cosit mascaretes, veïns que 
ajuden als veïns més grans a fer la 
compra o preparar el menjar, etc.? 

Gavà sempre ha estat una ciutat so-
lidària, i en aquesta ocasió, també ho 
ha demostrat. No m’ha sorprès. Tant 
és  així que des de l’inici de la crisi sa-
nitària vam establir diferents meca-
nismes per canalitzar les demandes 
de fer voluntariat per part de la ciu-
tadania, per atendre els oferiments 
d’empreses per fabricar material de 
protecció, i per unir esforços amb les 
entitats que donen suport als col·lec-
tius més vulnerables mitjançant la 
creació de la Comissió Social de 
Gavà. 

“Els ajuntaments del Baix Llobregat  estem 
reballant amb total coordinació des de l’inici... 

aportem les nostres iniciatives a un banc de bones 
pràctiques per lluitar contra el COVID-19”

“Ara, més que mai, és important no abaixar la 
guàrdia i seguir sumant esforços. Serà així com 

ens en sortirem”

- Com creu que els veïns i veïnes 
estan seguint aquest confinament? 
Que els hi diria pels dies que ens 
queden encara per davant, d’es-
tar-nos a casa?

L’àmplia majoria dels gavanencs i 
les gavanenques mostra una actitud 
responsable i segueix les indicacions 
per contribuir a frenar l’expansió del 
virus. I hem intensificat el  control i la 
vigilància per aquells que les incom-
pleixen. Sóc conscient que són dies 
complicats, que hem vist capgirades 
les nostres rutines, les nostres vides. 
Però ara, més que mai, és important 
no abaixar la guàrdia i seguir sumant 
esforços. Serà així com ens en sorti-
rem.

• SEGURETAT 
CIUTADANA I NETEJA

- Quines mesures de desinfecció i 
neteja s’han realitzat al municipi i 
quines estan programades pels pro-
pers dies?

Diàriament desinfectem els espais 
de la via pública més sensibles, és a 
dir, amb una major concurrència de 
persones: entorn de centres sanitaris, 
residències, farmàcies, establiments 
d’alimentació, entitats financeres i 
àrees d’alimentació. També les mar-
quesines d’autobusos, bancs del mo-
biliari urbà, caixers automàtics, bara-
nes i passamans de les escales.

• SALUT I INCIDÈNCIA 
DE LA PANDÈMIA AL 
MUNICIPI

- Quants casos diagnosticats s’han 
reportat al municipi fins al dia 
d’aquesta entrevista? I quantes 
morts hem de lamentar? S’estan ja 
reduint els números?

El dia d’avui, 14 d’abril, el Departa-
ment de Salut de la Generalitat eleva 
la xifra de positius a 273.  De víctimes 
mortals no disposem de xifres ofi-
cials.

- A nivell comarcal, com s’està treba-
llant per minimitzar la incidència de 
la pandèmia al Baix Llobregat? 

Amb total coordinació des de l’inici. 
A través del Consell Comarcal hem 
establert diferents mesures, entre 
elles el circuit de repartiment de les 
targetes moneder a les famílies be-
neficiàries de les beques menjador. 
També aportem les nostres iniciati-
ves al seu banc de bones pràctiques, 
que recull les accions hem posat en 
marxa els municipis i que, sens dubte, 
poden ser inspiradores per obrir nous 
fronts en la lluita contra la COVID-19.

A més, fruit del contacte permanent 
entre els alcaldes i alcaldesses estem 
establint noves fórmules de col·labo-
ració en reptes comuns. Entre elles 
una coordinació interpolicial perquè 
les policies locals de Gavà, Vilade-
cans i Castelldefels puguin compar-
tir els recursos materials i personals. 
L’objectiu és garantir el compliment 
de les funcions assignades als cos-
sos locals en casos de falta general 
d’efectius propis o bé per la necessi-
tat d’intervenció en qualsevol de les 
tres ciutats mentre duri la situació 
d’alarma.



• EDUCACIÓ

- Com han quedat les preinscrip-
cions pel proper curs? Ens podria do-
nar informació sobre com es podran 
fer els tràmits i, si ja estan tancades 
les dades, el període per fer-ho?

A hores d’ara, el Departament d’Edu-
cació encara no han fet públiques les 
noves dates de la preinscripció 
Aquest endarreriment en el calen-
dari ha provocat dubtes i cert neguit 
entre les famílies. Per això, coincidint 
amb el dia fixat inicialment per obrir 
les preinscripcions, vam habilitar una 
Oficina Municipal d’Escolarització vir-
tual, posant a la seva disposició un 
correu electrònic per poder canalit-
zar les seves consultes.

El nostre Departament d’Educació es 
manté actiu i  en contacte permanent 
amb les direccions i les AMPA dels 
centres docents de la ciutat. 

- Com valoraria l’esforç de centres 
educatius per mantenir l’activitat 
formativa dels alumnes i les alum-
nes del municipi? I què diria de l’es-
forç dels nois i noies per seguir les 
classes i el seu aprenentatge durant 
aquests dies, no obstant a les dificul-
tats que estan vivint?

Agraeixo l’esforç dels centres, de 
l’alumnat i de les famílies. El treball 
habitual a classe, amb interacció en-
tre alumnes i professorat, és difícil-
ment substituïble per l’aprenentatge 
des de casa. Però amb predisposició i 
esforç serà possible que aquestes no 
siguin unes setmanes perdudes.

Sóc conscient que no totes les llars 
disposen de les eines telemàtiques 
necessàries per seguir les classes 
virtuals. És per això que des de l’Ajun-
tament articularem el circuit neces-
sari perquè els hi arribin. Ens posem 
a disposició del Departament d’Edu-

cació i dels centres educatius per 
tot allò que necessitin per trencar 
aquesta escletxa.

• EMPRESA

- Com es valora l’impacte que tindrà 
a l’economia local d’aquesta crisi?
La pandèmia tindrà greus con-
seqüències en l’economia mundial. 
I evidentment, Gavà no serà una ex-
cepció. És aviat per valorar la reper-
cussió en els diferents sectors, si bé 

ja ens han traslladat la seva preo-
cupació davant la situació actual i la 
incertesa del futur més pròxim. Es-
tarem al seu costat i també al costat 
dels treballadors i treballadores que 
han quedat en situació de vulnerabi-
litat per aquesta crisi sanitària.

Des de l’Ajuntament també estem 
abocant esforços per redistribuir els 
comptes públics donant prioritat a 
allò que és realment important: ga-
rantir que ningú no es quedi enrere.

- Quines mesures s’han establert per 
a les empreses per tal d’ajudar-les 
a reprendre la seva activitat econò-
mica i evitar el tancament d’algunes 
d’elles? I pels autònoms?

Des de l’Ajuntament hem impulsat un 
conjunt de mesures fiscals i econò-
miques per reduir l’impacte de la 
pandèmia sobre la ciutadania i les 
activitats econòmiques i contribuir 
així a la recuperació econòmica i so-
cial.

Hem ampliat el termini de pagament 
dels tributs municipals, a més de pa-
ralitzar les taxes i canons als negocis 
que han hagut d’aturar l’activitat per 
l’alarma sanitària. També tindran més 
facilitats per pagar els tributs, amb 

un pla de pagament especial en sis 
fraccionaments l’any. Una mesura 
que també fem extensiva als treba-
lladors i treballadores afectades per 
un ERTO.

Hem creat un Fons de Suport al Co-
merç de Gavà.  Dotat  inicialment 
amb 300.000 euros, es destinarà a 
subvencionar establiments de co-
merç, restauració i serveis, perquè 
puguin fer front al finançament de les 
despeses fixes durant el període que 
han hagut d’aturar l’activitat. Així ma-
teix, un cop s’aixequi el confinament 
posarem en marxa una campanya 
de reactivació del comerç i la res-
tauració local. S’activarà de manera 
consensuada amb el sector i posarà 
en valor el paper del teixit comercial 
com a element vertebrador i de qua-

“La seva situació evidencia la necessitat de  
comptar amb uns serveis públics forts que  

garanteixin la salut, el benestar i la seguretat 
de tots i totes, sense excepcions”

litat de vida per la ciutat, la promoció 
del consum de proximitat, el circuit 
curt d´alimentació i la qualitat i diver-
sitat de la restauració local.

També posem en marxa un pla de 
suport a la pagesia. D’acord amb la 
Cooperativa Agropecuària de Gavà 
destinarem la  subvenció que rebia 
per la Fira d’Espàrrecs, que ha quedat 
suspesa, a altres necessitats deriva-
des de l’estat d’alarma i a la promoció 
del producte local.

- Quins serien els canals municipals 
per poder accedir a aquestes ajudes 
o poder tenir resposta a consultes 
més concretes?

S’han posat a disposició diferents te-
lèfons i correus on es poden informar 
i resoldre dubtes.

Consultes sobre Ocupació: 93 
2639120 / cso@gava.cat

Telèfon específic per atendre treba-
lladors afectats per ERTE: 676904538
Per consultes comerç: 646665357 / 
comercifires@gava.cat

Per consultes empresa: 93 6333450 / 
cse@gava.cat

També hem creat el minisite gavaim-
pulsa.info, que recull totes les ajudes 
aprovades, i les accions que hem po-
sat en marxa tant ll’Ajuntament com 
les diferents administracions. 
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Els mercats municipals i un centenar 
de comerços ofereixen el servei de 
comandes online i per telèfon durant 
l’Estat d’Alarma

R. Komunica-Press

Els mercats municipals de Vila-
decans i més de 90 establiments 
comercials privats de la ciutat ofe-
reixen un servei de comandes onli-
ne i per telèfon. Entre ells, els para-
distes del Mercat de Pagès. Durant 
aquests dies en què no és conve-
nient fer grans desplaçaments, el 
comerç local està oferint serveis 
per ajudar a mantenir els rebosts de 
la ciutadania amb tot el necessari. 
Planificar la compra i tenir a l’abast 
recursos per fer-la a domicili és bà-
sic en la situació actual per evitar la 
propagació de la COVID-19.

A través del nou servei de compres 
per Internet del Mercat Municipal 
de la Constitució, que es va iniciar 
el passat 21 de març, s’han realitzat 
des d’aleshores 281 comandes en 
línia, 802 compres en parades i 222 
entregues a domicili (el servei per-
met agrupar comandes a diferents 
parades). Hi participen sis parades 
que han ampliat recentment el ser-
vei de lliurament de comandes de 
tres a cinc franges horàries.

Comprar per Internet al Mercat de 
la Constitució és d’allò més fàcil. 
Només cal entrar al web del mercat 
(mercatdelaconstitucio.com) per ac-
cedir a la seva botiga, mitjançant la 
qual es pot consultar tot el catàleg 

de productes de les diferents para-
des que hi formen part. D’aquesta 
manera, en un únic procés de com-
pra, la clientela pot adquirir els pro-
ductes de diferents establiments 
amb un únic pagament. Un cop rea-
litzada la compra, a més, la usuària 
o usuari pot escollir si desitja que 
realitzin el lliurament a domicili o 
passar a recollir la comanda sense 
cues. La botiga en línia és accessi-
ble des d’ordinador, mòbil o tauleta.

El mercat de la plaça d’Europa se-
gueix amb la seva activitat i, per 
facilitar els processos de compra, 
ofereix als seus clients un servei de 
comanda telefònica, que s’afegeix 
al servei online que ja donen les 
parades del peix fresc. Així s’am-
plien les possibilitats de compra de 
producte fresc i de proximitat per al 
conjunt de la població, alhora que 
es facilita l’accés a gent gran i altres 
col·lectius amb dificultats per anar a 
fer la compra.

Totes les parades donen la possi-
bilitat de recollida al propi mercat 
amb encàrrec per telèfon i, a més 
a més, la majoria de parades ofe-
reixen també la possibilitat del ser-
vei de lliurament a domicili. Es pot 
accedir a la informació del Mercat 
de Plaça Europa a la web municipal: 

Més de 500 
pantalles de 
protecció per 
treballadors 
sanitaris

R. Komunica-Press

La Fundació municipal Ciutat de 
Viladecans va fer durant la Setmana 
Santa un nou lliurament de pantalles 
de protecció personal per als 
professionals sanitaris de la ciutat. 
Amb aquestes, ja se n’han fabricat més 
de 500 que han estat distribuïdes per 
Protecció Civil entre els treballadors 
de les residències de gent gran, 
centres d’atenció primària i personal 
de l’Hospital de Viladecans.

L’avanç de la pandèmia ha comportat 
l’escassetat d’equips de protecció 
individual (EPIS) i material sanitari, 
fet que ha dificultat les mesures 
de prevenció i protecció dels 
equips mèdics i dels treballadors 
i treballadores que es troben més 
exposats al contagi. Davant d’aquesta 
situació de manca d’equips de 
protecció la Fundació i l’Ajuntament de 
Viladecans s’han coordinat per donar 
resposta a la demanda dels centres 
sanitaris i els serveis de proximitat.

Els equips de protecció personal es 
fabriquen amb les impressores 3D que 
la Fundació Ciutat de Viladecans té 
al W!lab de Can Xic. Els treballadors i 
treballadores de la Fundació també 
compten amb la col·laboració de 10 
ciutadans, alguns d’ells nois i noies 
que van participar en casal d’impressió 
3D que la Fundació va fer l’estiu passat, 
que també les fabriquen a casa.

D’altra banda, també s’han fabricat 
22 conjunts de recanvis de peces 
que formen part dels respiradors que 
s’utilitzen als hospitals catalans en la 
lluita contra la Covid-19.

https://www.viladecans.cat/ca/
delabotigacasa.

El producte fresc i de proximitat 
del Mercat de Pagès a casa

El Mercat de Pagès acosta als con-
sumidors els productes frescos i de 
proximitat del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. Els i les paradistes del 
mercat de pagès han posat en mar-
xa un servei de comanda telefònica 
per portar a domicili o per recollir 
la comanda ja preparada al mateix 
Mercat, cada dimecres a Can Xic.

Hi participen Cal Delaida, Cal Xim 
Xim, Camí Natural, Ca n’Arenols i 
D’Enric Eco. Els telèfons i persones 
de contacte es poden trobar al web 
www.viladecans.cat/ca/delaboti-
gacasa.

El comerç de Viladecans, com-
promès amb la prevenció de la CO-
VID-19
Durant aquests dies, més de 90 
comerços de la ciutat continuen 
oferint el seu servei a través de co-
manda telefònica amb l’objectiu de 
reduir el risc de contagi. 

Hi ha establiments que, després de 
rebre la comanda, la preparen per 
ser recollida sense cues ni aglo-
meracions, reduint els temps pre-
sencials de compra, i molts d’ells, a 
més, la serveixen també als domici-
lis dels seus clients
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ció i coordinem accions. Hi ha hagut 
iniciatives molt concretes d’acció 
conjunta, com la petició que hem 
fet a la Generalitat els ajuntaments 
de Castelldefels, Gavà i Viladecans 
de mancomunar serveis policials en 
moments concrets.

- Com creu que els veïns i veïnes 
estan seguint aquest confinament? 
Que els hi diria pels dies que ens 
queden encara per davant, d’es-
tar-nos a casa?

No em canso d’expressar el meu 
agraïment a la immensa majoria de 
la ciutadania per l’esforç que estan 
fent durant l’Estat d’Alarma, man-
tenint el confinament. És admirable 
com tot un país ha entès que només 
junts podem sortir d’aquesta situa-
ció. Espero que això sigui una lliçó 
per al futur i serveixi per seguir re-
mant junts una vegada que cessi 
l’Estat d’Alarma i fer front al repte de 
recuperar l’economia.

• SEGURETAT 
CIUTADANA I NETEJA

- Quines mesures de desinfecció 
i neteja s’han realitzat al municipi i 
quines estan programades pels pro-
pers dies?

Des dels primers dies de la crisi ens 
vàrem mobilitzar per crear un nou 
servei de neteja especialitzada des-
infectant als punts més transitats 
de la ciutat, especialment en l’en-
torn dels contenidors, de les zones 

ESPECIAL COVID-19: 
ENTREVISTA A CARLES RUIZ, ALCALDE DE VILADECANS

comercials, equipaments sanitaris, 
residències geriàtriques, comissa-
ries de policia... Aquest servei ha 
comptat amb la col·laboració de la 
Unitat Militar d’Emergència (UME), 
que vàrem sol·licitar a la Delegació 

del Govern. Actualment ja són cinc 
els equips municipals de desinfec-
ció en servei constant.

- Quines accions s’han impulsat des 
del municipi per ajudar a les perso-
nes més vulnerables, gent gran o 
dependents?

Garantir el benestar de la nostra 

gent gran ha estat l’objectiu priori-
tari. En els primers dies, els tècnics 
municipals de Serveis Socials es van 
posar en contacte amb les persones 
més grans de 80 anys, que són més 
de 2.000. Molts dels serveis socials 

municipals es mantenen efectius i 
potenciats durant l’Estat d’Alarma, 
com és la Teleassistència, que té 
més de 1.600 usuaris, i també se-
gueix funcionant el Servei d’Atenció 
Domiciliària.  

A més, hem ampliat el Servei d’Àpats 
a domicili als caps de setmana i fes-
tius de Setmana Santa, i es continua 
prestant el servei de dutxes i buga-
deria. Hi ha 60 persones treballant 
de valent per ajudar els més vulne-
rables. He de dir que estic molt or-
gullós del seu esforç i professiona-
litat.

- Quina valoració podria fer del pa-
per de la policia local i el personal 
sanitari, tant dels CAPS del municipi, 
com dels hospitals de referència?

Dic el mateix. Sento orgull pel treball 
dels policies locals i mossos, per-
què han aconseguit reduir el grau 
d’incompliment de l’Estat d’Alarma 
i garantir la convivència en uns mo-
ments difícils. 

Pel personal sanitari torno a expres-
sar la meva admiració i reconeixe-
ment. Ells s’estan jugant la salut 
directament i constantment. Crec 
que aquesta situació que estem 
vivint deixa clara la professionali-
tat i el gran esperit de servei públic 
d’aquests col·lectius. 
A més, crec que s’està demostrant 

“Pel personal sanitari torno a expressar la meva 
admiració i reconeixement. Ells s’estan jugant la 

salut directament i constantment ”

• SALUT I INCIDÈNCIA 
DE LA PANDÈMIA AL 
MUNICIPI

- Quants casos diagnosticats s’han 
reportat al municipi fins al dia 
d’aquesta entrevista? I quantes 
morts hem de lamentar? S’estan ja 
reduint els números?

Les competències sanitàries co-
rresponen a la Generalitat i aques-
ta administració és la que informa 
d’aquestes dades, tant als ajunta-
ments com a la ciutadania. Avui, 14 
d’abril, el web de la Generalitat re-
gistra 465 positius a Viladecans. Són 
uns números semblants a la de la 
resta de ciutats metropolitanes. Pot-
ser una mica més alts, però cal tenir 
en compte que Viladecans disposa 
de dos centres sanitaris de caràcter 
comarcal, com són l’Hospital de Vi-
ladecans i el Centre Social i Sanitari 
Frederica Montseny. 

També cal dir que el nombre de nous 
infectats ha anat baixant i que la se-
gona setmana ja era un 40 % més 
baix que la primera. Respecte a les 
morts, desconec ara mateix el nú-
mero. Estem tots molt afectats, tant 
per la pèrdua d’aquests veïns i veï-
nes, en la seva major part persones 
molt grans, com pel trist comiat que 
les famílies s’han vist obligades a 
fer-los, amb enterraments amb molt 
poques persones presents. Les ban-
deres de la ciutat són a mig pal en 
senyal de dol per ells.
  
- A nivell comarcal, com s’està tre-
ballant per minimitzar la incidència 
de la pandèmia al Baix Llobregat? 

Els alcaldes de les ciutats de la zona 
mantenim una reunió diària telemà-
tica en la qual compartim informa-

“Actualment ja són cinc els equips municipals de 
desinfecció en servei constant”



la importància del servei públic. I, en 
concret, de la sanitat pública, que 
havia patit retallades inexplicables.

- Com valoraria les iniciatives ciu-
tadanes d’aquests dies que han 
demostrat la solidaritat i el tarannà 
humà de les nostres societats, gent 
que ha cosit mascaretes, veïns que 
ajuden als veïns més grans a fer la 
compra o preparar el menjar, etc.? 

La xarxa social més important és 
la solidaritat. I és en aquests mo-
ments quan més es nota que vivim 
entre bona gent. Si ja normalment 
hi ha xarxes veïnals invisibles que 
donen suport als més vulnerables, 
en aquests moments de crisi social 
generalitzada aquests mecanismes 
humanitaris es deixen veure de ma-
nera extraordinària. 

Deia el president Pedro Sánchez l’al-
tre dia que se sentia molt orgullós 
de ser el president d’un gran país 
com és Espanya, doncs jo també em 
sento molt orgullós de ser l’alcalde 
de Viladecans, que és una ciutat on 
es viu com si fos un poble. 

• EDUCACIÓ

- Com han quedat les preinscrip-
cions pel proper curs? Ens podria 
donar informació sobre com es 
podran fer els tràmits i, si ja estan 
tancades les dades, el període per 
fer-ho?

El Departament d’Educació de la 
Generalitat ha ajornat els processos 
de preinscripció als centres educa-
tius per garantir la seva realització 
en condicions de normalitat.

- Com valoraria l’esforç de centres 
educatius per mantenir l’activitat 
formativa dels alumnes i les alum-
nes del municipi? I què diria de l’es-
forç dels nois i noies per seguir les 
classes i el seu aprenentatge durant 
aquests dies, no obstant a les difi-
cultats que estan vivint?

Cal animar a tothom a que segueixi 
amb la seva activitat encara que 
no sigui de manera presencial. I als 
centres educatius s’està fent. A Vila-
decans ja fa anys estem fent l’esforç 
per introduir les tecnologies a les 
aules i això està ajudant ara, sense 
aules, a que els estudiants i els do-
cents estiguin molt ben preparats 
per seguir treballant per Internet. És 
un motiu més per estar orgullosos.

• EMPRESA

- Com es valora l’impacte que tindrà 
a l’economia local d’aquesta crisi?

Encara està per valorar, però segur 
que serà molt important. El Fons Mo-
netari Internacional acaba de pre-
veure per a Espanya una caiguda del 
8 % del PIB i un atur d’un 20 %. Són 
números semblants o pitjors a la de 
la crisi del 2008. 

A Viladecans vàrem centrar-nos lla-
vors a fer una gran promoció econò-
mica de la ciutat, sumant els es-
forços públics i privats, per sortir bé 

de la crisi. Espero que l’experiència 
viscuda serveixi i que no triguem a 
tornar a la normalitat. 

- Quines mesures s’han establert per 
a les empreses per tal d’ajudar-les a 
reprendre la seva activitat econòmi-
ca i evitar el tancament d’algunes 
d’elles? I pels autònoms?

L’Ajuntament va llançar, els primers 
dies de confinament, un primer 
paquet d’accions en favor de les 
empreses. Vàrem establir que no 
s’emetrà el cobrament de cap tribut 
mentre duri l’estat d’alarma i que el 
període de pagament de qualsevol 
liquidació pendent s’ampliés fins al 
30 d’abril. 

A més, es van establir compensa-
cions per a la taxa d’ocupació de la 
via pública de les terrasses als bars i 

restaurants pel temps que no puguin 
tenir-les en ús, per a la taxa de resi-
dus comercials als establiments pel 
temps que hagin d’estar tancats, i per 
a la taxa del mercat setmanal als pa-
radistes pel temps que no se celebri. 

També s’ha ajornat el cobrament de 
l’impost de vehicles fins al 2 de juny, i 
s’ha allargat dos mesos el període de 
pagament de l’IBI i del Tribut Metro-
polità, per als rebuts no domiciliats, 
fins al 14 de setembre. 

En funció de les necessitats i les nos-
tres possibilitats adoptarem noves 
mesures en les setmanes vinents.

- Quins serien els canals municipals 
per poder accedir a aquestes ajudes 
o poder tenir resposta a consultes 
més concretes?

En el servei Viladecans Atenció a les 
Empreses es tramiten els ajuts muni-
cipals i s’ofereix ajut per tramitar les 
mesures que tant el govern central 
com la Generalitat ofereixen a les 
empreses. 

En el cas de la Generalitat, és una 
ajuda única de fins a 2.000 euros per 
a la qual s’han d’acreditar pèrdues 
respecte del març del 2019 i només 
per als autònoms de sectors en què 
ha estat paralitzada l’activitat. 

En el cas del Govern d’Espanya, està 
dirigida als afiliats a la Seguretat So-
cial i té una quantia del 70 % de la 
base reguladora, inicialment amb 
una durada d’un mes, i no es perd la 
cotització ni afecta futures presta-
cions per cessament d’activitat. 

“El servei Viladecans Atenció a les Empreses tra-
mita els ajuts municipals i ofereix assesorament 

sobre les mesures que tant el govern central 
com la Generalitat ofereixen a les empreses.”
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NO ET POTS PERDRE....

Gimcanes literàries, jocs 
i creativitat

Podrás realizar talleres 
escénicos o de manualidades, 
cuentos en familia y juegos 
de mesa accediento a: 
ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/es/
Actividades gratuitas

20-03 al 26-04-2020

Rutas virtuales, 
conferencias y más sobre 
la Barcelona antigua en el 
MUHBA

Visitas, exposiciones del 
museo, también hay material 
informativo sobre la historia 
de la ciudad de Barcelona en 
el canl de YuTube: MUHBA. 
Museu d’Història de Barcelona

14-04 al 31-12-2020

¡Durante la cuarentena, 
documentales en vena!

On line

On line

A través de la plataforma 
Filmin.es, todo aquel que 
quiera puede acceder 
a las cintas que ha ido 
programando dentro del 
ciclo “Documental del mes” 
A partir de 2,95 €

15-04 al 31-12-2020

On line

Cuentos y espectáculos, 
con la Cia. Anna Roca 

La Companyia de Teatre Anna 
Roca ofrecer un programa de 
juegos, de cuentos e, incluso, 
de teatro: www.annaroca.com
Y cada día en Instagram (cia_
annaroca) a las 19 h, Anna Roca 
les propondrá un juego para 
hacer en familia

23-03 al 31-05-2020

On line

Mural fotográfico en 
homenaje al personal 
sanitario

Ruido Photo solicita 
imágenes para rendir 
homenaje a los 
profesionales de la sanidad. 
Accede a su pagina 
de Facebook para mas 
información

14-04 al 31-05-2020

On line

Conciertos en familia con 
Dàmaris Gelabert

Cada miércoles, podéis 
conectaros al canal de YouTube 
de la artista para disfrutar 
de una nueva actuación en 
riguroso directo
Gratuito

26-04-2020

26

18:00 h On line

#EscapistaEncerrado
Scape room en casa 

En Scape Room Lover 
te proponen cada día un 
scape room diferente 
desde si pagina de 
Facebook

01-04 al 31-05-2020

On line

Minimúsica, en las 
redes sociales

Entrando en la cuenta de 
Instagram de minimúsica 
y pulsar en el enlace que 
encontraremos en su 
bio: automáticamente, 
conoceremos la playlist más 
adecuada para cada actividad

01-04 al 26-04-2020

On line

20-26 23-31 01-31 01-26

14-31 14-31 15-31





Un mes de confinament, un mes d’adaptació constant

Sergi Escandell i Triola 
Coordinador FP CEFP Núria  

El dilluns 13 d’abril va fer un mes 
que les escoles del país van tancar. 
Tancar de portes en fora, portes 
endins, la majoria de centres ha 
hagut de dur a terme una tasca 
d’adaptació fugaç. Del dia a la nit 
tota la comunitat educativa ha hagut 
de canviar la forma de treballar, la 
forma de realitzar classes, la forma 

de contactar amb els alumnes i 
la forma de comunicar-se entre 
professors. Des de l’altra banda 
l’alumnat també han hagut de fer un 
gran esforç, la formació a distància 
demana constància i requereix una 
bona autogestió i organització. És 
tasca dels equips docents guiar 
als seus alumnes, però també dels 
alumnes la capacitat de gestionar el 
seu dia a dia, en l’aprenentatge, des 
de les diferents plataformes digitals. 

Això ha comportat un canvi de 
paradigma, els professors van haver 
de canviar de la nit al dia la seva forma 
de fer. La primera setmana, de ben 
segur va ser la més xocant, un munt 
de dubtes i preguntes van aparèixer 
als claustres de professors, com 
durem a terme les classes? Quines 
plataformes en línia utilitzem? 
Realitzem videoconferències per 
comunicar-nos amb els alumnes? 
Després d’hores d’anàlisi el 
professorat va treure conclusions i 
va veure quina era la millor solució 
per a cada matèria i curs. Així doncs, 
ara mateix ens trobem treballant 

en línia, les classes no s’han aturat, 
les avaluacions continuen i la vida 
escolar continua des de casa. 

No obstant això, i vist en perspectiva, 
en moments com aquest és quan 
el professorat podrà estar satisfet 
de la formació contínua que ha 
anat adquirint a través de cursos, 
formacions o seminaris, hem de tenir 
en compte que el professorat es 
manté en un reciclatge permanent, 
en un aprenentatge continu, també 
en el camp de les competències 
digital. Sense aquest coneixement 
previ hauria estat més complicat 
fer el canvi, de formació presencial 
a la formació en línia, en 24 hores. 
L’ús generalitzat de plataformes 
escolars en línia que ja s’utilitzaven 
en la majoria de centres, ha facilitat 
l’adaptació i la utilització més 
completa d’aquestes. 
 
Els alumnes, per la seva banda, 
han hagut de fer un sobreesforç, la 
formació en línia ha trastocat la seva 
rutina. La nova situació requereix 
una feina extra per no perdre’s 

res del que es fa a través de la 
xarxa i l’atenció ha de ser màxima. 
Juntament amb això, cal afegir 
la situació social, el confinament 
és complex, les famílies estan 
patint situacions d’angoixa i la 
situació econòmica tampoc és 
esperançadora. Així i tot, des dels 
centres podem valorar positivament 
la implicació de bona part dels 
alumnes en la nova manera de 
funcionar. L’alumnat és conscient 
que cal seguir endavant i que no es 
poden permetre perdre el tren en la 
seva formació. 

Ara, cal seguir, esperar que es dugui 
a terme el desconfinament. Des 
del món docent som conscients 
que els centres de formació serem 
els últims en tornar a la normalitat. 
El Conseller Bargalló ens anima a 
continuar amb la nostra tasca des de 
casa i estem esperançats per poder, 
ni que sigui, tornar alguna setmana 
als centres. Així i tot, des de casa o 
des de les escoles, el curs finalitzarà 
i els alumnes podran continuar amb 
el seu camí. 
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C E F P NURIA
Formació Professional

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Centre Concertat

GA
Gestió Administrativa

CAI
Cures Auxiliars d'Infermeria

SMIX
Sistemes Microinformàtics i Xarxes

MITJÀ
Cicles Grau

SUPERIOR
Cicles Grau

MIP
Màrqueting i Publicitat

AF
Administració i Finances

AD
Assistència a la Direcció

EDI
Educació Infantil

DAW
Desenvolupament d’Aplicacions Web

2x3

2x3
2 cicles en 3 anys

També pots fer

El 1r curs és comú
als dos cicles.

C/ Apel.les Mestres, 52-58 - GAVÀ
informacio@escolesnuria.cat

93 66 22 11 3

2020-21
CURS

Totes les dates previstes inicialment han estat 
anul·lades. Quan el Departament d’Educació ens 
faciliti més informació, us ho comunicarem.
Inscriu-te a la nostra web per estar informat.

PREINSCRIPCIONS

Que no
ens aturi!

STOP

www.cefpnuria.cat
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Para ti,
un abrazo fuerte,
de esos que dan la vida.

SEGUIMOS A TU LADO.

#nosquedamosencasa
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