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EL PRAT

L’ajuntament destina 
la major partida mai 
aprovada per serveis 
socials

SANTA COLOMA

Se destinan recursos a 
cubrir las necesidades 
alimentarias de más de 
2.000 personas

Reforç dels Serveis 
Socials davant 
l’emergència sanitària

SANT CLIMENT

Se aprueba un plan de 
choque para afrontar las 
consecuencias de la crisis 
sanitaria

SANT BOI

ESPECIAL ENTREVISTES 
AMB ALCALdES I 
ALCALdESSES

TORRELLES
Se establece un circuito 
de seguimiento de la 
población mayor de 70 
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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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Pla de xoc per afrontar les conseqüències socials i 
econòmiques de la crisi sanitària

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sant Boi durà a 
terme un pla de xoc per rescatar les 
famílies, les persones autònomes, 
els comerços i les petites empreses 
locals més afectades per la crisi 
sanitària i crear les condicions per 
reactivar l’economia local tan aviat 
com sigui possible. El Ple municipal 
extraordinari celebrat el divendres, 
dia 17 d’abril, ha donat un suport 
unànim a la configuració d’un fons 
de contingència per valor d’1 milió 
d’euros en el marc d’aquest pla 
de xoc.  Es proposa un abordatge 
integral de les conseqüències 
de la crisi que tingui en compte 
els vessants social, econòmic i 
emocional de l’afectació en la 
població. 

Fons de contingència 
El pla de xoc municipal preveu la 
creació d’un fons de contingència 
per valor d’1 milió d’euros que 
oferirà de manera immediata ajuts 
a les famílies per fer front a les 
situacions de dificultat econòmica 
generades per l’emergència 
sanitària. Com a primera aportació 
al fons, el Ple municipal ja ha aprovat 
per unanimitat una modificació 
pressupostària de 500.000 euros. 

La intenció és que aquests ajuts 
siguin complementaris als oferts 
per altres administracions i que 
permetin cobrir circumstàncies 

no previstes en aquells. El fons 
es destinarà principalment a 
treballadors i treballadores que 
han perdut la feina o que s’han vist 
afectades per un ERTO i a persones 
autònomes que s’hagin quedat 
sense ingressos a causa de l’aturada 
de l’activitat econòmica i comercial.  
Hi haurà ajuts a fons perdut i també 
ajuts retornables, que actuaran 
com a avançament d’urgència 
de les quantitats previstes en les 
prestacions d’altres institucions. Un 
cop retornades, aquestes quantitats 
estaran disponibles en el mateix 
fons per atendre noves necessitats. 

Ecosistema econòmic local 
En el marc del pla de xoc, 
l’Ajuntament estudiarà conjun-
tament amb el conjunt d’agents del 
teixit econòmic local les necessitats 
existents, per poder posar en 
marxa accions concertades que 
ajudin a impulsar l’economia local 
i a preservar el teixit productiu 
i els llocs de treball. També es 
donarà suport col•lectivament 
a la tramitació d’ajuts d’altres 
administracions. 

Amb aquest objectiu, el consistori 
manté un contacte permanent 
amb el teixit econòmic local. 
Aquesta mateixa setmana s’ha 
iniciat una ronda de contactes amb 
les associacions i col•lectius Sant 

El pla, consensuat per totes les forces polítiques, preveu destinar en primera instància 1M d’euros a ajuts 
directes i dur a terme accions concertades amb l’ecosistema econòmic local 

Boi Empresarial, Sant Boi Comerç, 
Degusta Sant Boi, Sant Boi Motor, 
el Gremi d’Hosteleria i altres agents 
com entitats financeres, gestories i 
empreses dels polígons d’activitat 
econòmica. 

Nova oficina d’informació i atenció 
L’Ajuntament reorganitzarà la 
seva estructura tècnica per 
crear una oficina centralitzada 
d’atenció (formada per personal 
dels departaments d’Ocupació, 
Empresa, Comerç i Serveis Socials) 
que informarà i acompanyarà els 
treballadors i les treballadores, les 
persones autònomes i les petites 
empreses locals per gestionar 
l’obtenció dels ajuts previstos 
per l’Administació local i per les 
administracions europea, estatal i 
autonòmica. Sant Boi vol aprofitar 
al màxim així els diners públics que 
s’aportin per fer front als efectes 
socials i econòmics d’aquesta crisi 
sense precedents. 

Contractacions i inversió pública 
Altres mesures previstes 
en aquest pla de xoc són la 
configuració d’una oferta de plans 
d’ocupació adreçada als sectors 
de població que més hagin patit 
les conseqüències d’aquesta 
emergència i inversions públiques 
en sectors com l’economia verda o 
la construcció. 

L’estratègia de ciutat, un impuls 
per a la reactivació 
L’execució del pla de xoc es 
recolçarà en l’estratègia que durant 
els darrers anys s’ha impulsat per 
fer de Sant Boi una ciutat saludable 
i sostenible. La importància dels 
sectors sanitari i sociosanitari 
durant aquesta crisi (més de 1.000 
contractes al llarg del mes de març 
en un període de destrucció de 
llocs de treball) i la vital importància 
de les polítiques vinculades a la 
preservació del planeta confirmen 
la validesa d’aquest plantejament 
com un bon instrument per afrontar 
la sortida de la crisi. 

Primeres mesures econòmiques 
Les accions previstes en l’actual 
pla de xoc se sumen a la primera 
bateria de mesures econòmiques 
que l’Ajuntament va impulsar el 
passat 23 de març per amortir els 
efectes socials i econòmics de la 
pandèmia. Entre aquestes mesures 
hi havia, per exemple, l’aturada dels 
pagaments dels tributs municipals 
i la suspensió dels rebuts i les 
quotes dels serveis que han quedat 
inactius. 

L’’impacte provisional d’aquestes 
mesures en la recaptació ascendeix 
ja a més de 700.000 euros, un 
estalvi del qual s’han beneficiat 
moltes famílies de la ciutat.



Una veintena de 
comercios de la ciudad 
ofrecen compras a 
domicilio mediante la 
plataforma Slow Shopping

R. Komunica-Press

Más de 20 comercios de Sant 
Boi (alimentación, farmacia, 
calzado, óptica, joyería, estética, 
electrodomésticos...) y el Mercado 
Municipal Centre-la Muntanyeta 
llevan la compra a domicilio a su 
clientela mediante la plataforma 
de comercio electrónico Slow 
Shopping. La asociación Sant Boi 
Comercio se ha adherido a esta 
iniciativa conjuntamente con otras 
asociaciones de comerciantes de la 
provincia de Barcelona.

Mediante este sistema de compra 
electrónica, establecimientos de la 
ciudad ofrecen llevar los productos 
a domicilio, o bien los pueden 
preparar antes para que la clientela 
los recoja sin tener que hacer cola. 

Para disfrutar del servicio hay que 
ponerse en contacto directamente 
con las tiendas inscritas en el Slow 
Shopping (www.slowshopping.cat). 
Estas se comprometen a hacer 
llegar los encargos a los domicilios 
entre 12 y 24 horas después de 
haber hecho el pedido.

Sant Boi Comerç y el Ayuntamiento 
han hecho un llamamiento para 
que más comercios y tiendas de la 
ciudad se añadan a esta iniciativa, 
muy necesaria en estos días 
confinamiento a causa de la alarma 
sanitaria por la COVID-19. Los 
comercios interesados a inscribirse 
a la plataforma tienen que enviar 
un correo electrónico a la dirección 
santboicomerc@gmail.com.

Es cancel•la la Festa 
Major de Sant Boi

R. Komunica-Press

’Ajuntament ha pres la decisió de 
cancel·lar la Festa Major d’enguany, 
que s’havia de celebrar als voltants 
del 20 de maig. L’emergència 
sanitària i la situació que es viu 
a causa de la pandèmia del 
coronavirus han estat els factors que 
han obligat el consistori a prendre 
aquesta determinació. Tot i que en 
aquests moments no és possible 
saber fins quan s’estendrà el 
confinament de les persones derivat 
de l’Estat d’alarma, l’Ajuntament 
considera que cal actuar pensant en 

la salut i la seguretat dels santboians 
i les santboianes. Altres localitats de 
l’entorn també han pres mesures 
similars respecte a les activitats 
festives i culturals amb gran 
concentració de persones previstes 
per als mesos vinents.

El pressupost previst per a les 
activitats de Festa Major es destinarà 
al fons d’ajudes local per pal· liar els 
efectes de l’emergència sanitària 
causada pel coronavirus i a donar 
suport al sector cultural de Sant Boi.

La situació d’emergència sanitària fa inviable 
la celebració de l’esdeveniment, previst pels 
voltants del 20 de maig 

El Instituto de Begues fabrica 
piezas para viseras de protección
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R. Komunica-Press

La pàgina web de l’Ajuntament 
incorpora un apartat amb oferta 
lúdica i cultural per passar estones 
entretingudes i divertides en família 
aquests dies de confinament per 
l’alerta sanitària. De moment, 
enlloc com a casa inclou propostes 

musicals, esportives, literàries, 
educatives i teatrals, entre altres, per 
gaudir “en pijama”.

A causa de la suspensió de les 
activitats culturals presencials 
per la pandèmia del coronavirus, 
l’Ajuntament va posar en marxa 
aquesta oferta des del web 
municipal (santboi.cat). Des d’aquest 
entorn virtual es pot gaudir des de 
casa d’uns recursos 100% fets a Sant 
Boi.

Les activitats estan fetes i 
compartides per persones, entitats i 
empreses de la ciutat. 



ESPECIAL COVId-19: 
ENTREVISTA A LLUÏSA MORET, ALCALdESSA dE SANT BOI

Diputació de Barcelona està portant a 
terme.  

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

Al costat de la fredor d’uns càlculs que 
evidencien dolor i patiment, existei-
xen motius que ens conviden a pensar 
que estem en el bon camí per aturar la 
pandèmia. Un d’ells és, sens dubte, el 
comportament responsable i solida-
ri que la ciutadania de Sant Boi ha fet 
palès des de l’inici de la crisi. 

Hem constatat que, deixant de banda 
algunes actituds incíviques, la gran ma-
joria de santboians i santboianes estan 
seguint de manera estricta les reco-
manacions de les autoritats per evitar 
el contagi de la malaltia. Alhora, hem 
estat testimonis del despertar d’un 
sentiment col•lectiu de col•laboració, 
compromís i suport mutu per part de 
persones, entitats i empreses que, jun-
tament amb els mitjans i recursos que 
l’Ajuntament ha mobilitzat per mante-
nir actiu l’ecosistema local, ha permès 
que, malgrat tot, la ciutat continuï viva.  
Tot plegat ens mou a transmetre un 
missatge de confiança a la ciutadania 
i el convenciment que aquesta suma 
d’esforços farà que recuperem la nor-
malitat i el nostre present i futur com 
a ciutat. 

• SEGURETAT CIUTAdANA 
I NETEjA

- Quines mesures de desinfecció i ne-
teja s’han realitzat al municipi i quines 
estan programades pels propers dies?

L’Ajuntament ha coordinat un dispositiu 
de reforç de les tasques de neteja i des-
infecció de l’espai públic, atesa la seva 
trascendencia com a servei essencial i 

com a instrument necessari per evitar 
contagis, sempre prioritzant les actua-
cions al voltant dels centres sanitaris, 
els mercats i les zones de la ciutat amb 
més afluència de persones. Hi treba-
llen els equips habituals de CORESSA 
fent les tasques d’escombrat i reg amb 
aigua clorada a tots els barris de la ciu-
tat. I hi participen, a més, efectius dels 
serveis de Protecció Civil, una empre-
sa especialitzada en la desinfecció del 
mobiliari urbà i persones particulars i 
pagesos del municipi que s’han ofert a 
col•laborar voluntàriament. 

La Unitat Militar d’Emergències (UME) 
i una empresa contractada per la Ge-
neralitat ens van ajudar a desinfectar el 
complex Benito Menni i les residències 
de gent gran, que ens ho havien dema-
nat ja que son instal•lacions on s’atenen 
persones considerades d’alt risc. 

- Quines accions s’han impulsat des 
del municipi per ajudar a les persones 
més vulnerables, gent gran o depen-
dents?

Els Serveis Socials de l’Ajuntament es-
tan treballant des del primer dia per 
garantir la cobertura de les necessitats 
bàsiques i atendre prioritàriament les 
famílies més vulnerables de Sant Boi. 

A més de donar continuïtat als serveis 
que s’ofereixen de manera habitual 
-com la botiga solidària d’aliments, els 
serveis d’atenció a la dependència o el 
circuit d’atenció a víctimes de violència 
masclista- durant aquests dies des de 
l’Ajuntament s’està trucat a 9.000 per-
sones grans que viuen soles, s’ha po-
sat en marxa un servei de compra de 
productes d’alimentació i fàrmacia per 
a qui té dificultats per sortir de casa  i 
s’ha configurat un dispositiu d’atenció 
professional per donar un respir a fa-
mílies amb persones al càrrec que 
presenten conductes disruptives (TEA 
o TDAH, per exemple). 

Són alguns exemples de tot el que 
s’està fent per atendre les situacions 
de vulnerabilitat, objectiu que conside-
rem absolutament prioritari. Especial 
menció mereix l’atenció diària que fem 
a la situació de les nostres residències 
de gent gran. Mantenim amb elles una 
interlocució diària que ens ha permès 
reaccionar de manera ràpida quan ha 
calgut, dotant-les de suport material 
en la mida de les nostres possibilitats.

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

A Sant Boi comptem amb un gran hos-
pital, que ha pogut respondre amb 
solvència a aquesta crisi sanitària. Po-
dem estar tranquils i satisfets com a 
ciutat per la bona atenció, la capacitat 

“Vèncer aquesta pandèmia es un repte 
col•lectiu que exigeix de molta energia i de 

suport emocional mutu”

• SALUT I INCIdèNCIA 
dE LA PANdèMIA AL 
MUNICIPI

- Quants casos diagnosticats s’han re-
portat al municipi fins al dia d’aquesta 
entrevista (posar la data)? I quantes 
morts hem de lamentar? S’estan ja re-
duint els números?

Segons el Registre COVID del Depar-
tament de Salut, a Sant Boi estan do-
cumentats a dia d’avui (17 d’abril) 529 
casos de persones diagnosticades de 
coronavirus. En canvi, l’ajuntament no 
disposa de dades contrastades sobre 
el nombre de persones mortes. És el 
Departament de Salut qui disposa de 
la xifra total de víctimes, però aques-
ta dada no ens ha estat comunicada. 
El que sí que podem afirmar és que 
tots els santboians i les santboianes 
que malauradament ens estan deixant 
aquests dies rebran l’homenatge que 
mereixen en un acte públic que or-
ganitzarem com a ciutat un cop acabi 
aquesta trista situació.

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

És evident que el virus no entèn de 
fronteres entre municipis. Era obligat, 
per tant, que s’activés la col•laboració 
a nivell comarcal per compartir infor-
mació i recursos. En aquest sentit, els 
alcaldes i alcaldesses de l’entorn man-
tenim reunions diàries per intercanviar 
informació i dissenyar estratègies con-
juntes, i també s’han produït cessions 
de material, com guants de làtex que 
Sant Boi va distribuir fa unes setmanes 
entre els municipis més propers. 

Cal destacar també la tasca de suport 
i coordinació entre municipis que la 



de reacció i la professionalitat del seu 
personal sanitari. Estic en contacte di-
recte amb la seva direcció i puc asse-
gurar l’enorme esforç que estan fent 
diàriament. Gràcies a això en cap mo-
ment s’ha vist col•lapsat i l’atenció ha 
estat satisfactòria. El mateix dic dels 
centres d’atenció primària, als quals 
agraïm i recolzem el seu treball. De 
fet, des de l’ajuntament hi col•laborem 
aportant tot el material i el suport que 
estigui al nostre abast. Ells estan en 
primera línia i necessiten del nostre 
suport continu.

Els serveis policials tenen un paper 
essencial per garantir que tothom si-
gui responsable i compleixi amb les 
mesures que ens estan ajudant a sortir 
d’aquesta situació. Fins al moment, la 
Policia Local ja ha posat més de 650 
sancions per corregir conductes in-
cíviques. Però afortunadament, les 
persones responsables som una am-
plíssima majoria. I deixeu-me que es-
menti l’enorme treball que fa a Sant 
Boi Protecció Civil, un cos voluntari de 
més de 20 persones que està fent una 
tasca de suport logístic tant a la policia 
com als serveis de neteja i els serveis 
socials imprescindible. Crec que com 
a ciutat hi estem en deute.

- Com valoraria les iniciatives ciutada-
nes d’aquests dies que han demostrat 
la solidaritat i el tarannà humà de les 
nostres societats, gent que ha co-
sit mascaretes, veïns que ajuden als 
veïns més grans a fer la compra o pre-
parar el menjar, etc.? 

El compromis de la ciutadania du-
rant aquests dies tan durs està essent 
magnific. Des de les més de 400 per-
sones que han estat fabricant masca-
retes i pantalles facials, els restaura-
dors de Sant Boi Degusta, que estan 
oferint diàriament 60 àpats per al per-
sonal sanitari de l’hospital i tants al-
tres, Vèncer aquesta pandèmia es un 
repte col•lectiu que exigeix de molta 
energia i de suport emocional mutu. 
I sens dubte, la gent de Sant Boi està 
a l’alçada en tot moment, contribuint 
amb el seu coratge i amb un sentiment 
col•lectiu exemplar a fer que la ciutat 
continuï bategant. Me’n sento molt or-
gullosa. 

• EdUCACIó

- Com han quedat les preinscripcions 
pel proper curs? Ens podria donar in-
formació sobre com es podran fer els 
tràmits i, si ja estan tancades les da-
des, el període per fer-ho?

Com ja sabeu i degut a la pandèmia, 
el Departament d’Educació ha ajornat 

fins a nou avís els tràmits de la preins-
cripció i la matrícula de l’alumnat dels 
ensenyaments de totes les etapes 
educatives. Mentrestant no rebem no-
tícies al respecte, resulta clau l’activitat 
formativa i d’avaluació a distància de 
l’alumnat que des del seu tancament 
s’està portant a terme des dels cen-
tres d’ensenyament. 

- Com valoraria l’esforç de centres 
educatius per mantenir l’activitat for-
mativa dels alumnes i les alumnes 
del municipi? 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?

Em consta que els equips professio-
nals s’estan esforçant per a mantenir 
l’educació on line. És obligat, per tant, 
reconèixer l’esforç que el professorat 
de la nostra ciutat està portant a ter-
me per mantenir vius els processos 
d’aprenentatge entre la població es-
colar del municipi, així com el suport 
emocional que estan proporcionant 
a l’alumnat i les seves famílies a tra-
vés del seguiment tutorial. Però com 

Ajuntament rebem la preocupació de 
moltes famílies per la manca d’accés 
a internet o d’equips suficients per po-
der seguir les classes.

No ens podem permetre que es posi 
en risc la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a l’educació que tant ens va 
costar aconseguir. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha fet una crida a les co-
munitats de veïns i veïnes perquè per-
metin l’accés lliure als seus wifis si co-

neixen que a la mateixa escala viuen 
nens i nenes en edat escolar que no 
en disposen. De poc servirà la tasca 
del professorat si una part d’aquesta 
població escolar no té accés a Inter-
net. Treballar per eliminar l’escletxa 
digital és un dels grans reptes del país 
i la Generalitat té la responsabilitat de 
mobilitzar els recursos necessaris per 
assolir-lo. 

Per altra banda, des de l’Ajuntament 
s’ha posat a disposició de les famílies 
i del mateix alumnat un ampli banc 
de recursos on line de caràcter pe-
dagògic i lúdic per a totes les edats, 
orientat a ampliar i complementar 
l’aprenentatge i les competències re-
lacionals durant el confinament. I tam-
bé l’Escola de Música Blai Net està do-
nant classes online.

La resposta de l’alumnat a aquests 
circumstàncies excepcionals està 
sent positiva i proactiva en molts as-
pectes, no només des del punt de 
vista formatiu sinó també a partir de 
la presa de consciència d’una situació 
inèdita que està afavorint l’experiència 
de l’aprenentatge compartit amb els 
pares i les mares l’expressió de va-
lors com el compromís i la solidaritat. 
Destaquem en aquest sentit l’èxit de la 
crida que l’Ajuntament ha fet als nens i 
nenes de la ciutat perquè manifestin a 

través dels seus dibuixos el seu suport 
i agraïment al personal dels serveis es-
sencials del municipi.    

• EMPRESA

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

Crec que hem de ser realistes i deixar 
clar que l’impacte d’aquesta crisi serà 
un impacte molt profund, perquè s’ha 
paralitzat més del 70% de l’activitat 
comercial de la ciutat. Vivim un dels 
moments més complicats, sinó el 
més complicat, de la història recent 
del nostre país. Des de les institucions 
hem de donar suport immediat a les 
persones, els comerços, les perso-
nes autònomes i les petites empre-
ses que en resultin més afectades. 
L’Ajuntament de Sant Boi ho farà sense 
cap mena de dubte.

- 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?

Divendres passat vam celebrar un 
Ple extraordinari en què vam apro-
var un pla de xoc per ajudar a pal•liar 
els efectes socials i econòmics de 
l’emergència sanitària a la nostra ciu-
tat. Després d’unes primeres mesures 
adoptades a l’inici d’aquesta situació 
-com la paralització dels tributs mu-
nicipals i de les quotes i rebuts dels 
serveis municipals que van quedar in-
actius- hem decidit destinar una assig-
nació pressupostària d’1 milió d’euros 
a finançar ajudes immediates a la ciu-
tadania, especialment a treballadores 
i treballadors que s’han quedat a l’atur 
o han patit un ERTO i a persones au-
tònomes que han vist interromputs els 
seus ingressos. El pla de xoc inclou al-
tres mesures, com la concertació d’un 
pla d’accions amb el teixit empresarial 
i comercial de la ciutat, amb el qual es-
tem en permanent contacte, per reac-
tivar l’economia local.

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

Per acompanyar aquest procés, hem 
decidit reorganitzar l’estructura de 
l’Ajuntament per crear un punt centra-
litzat d’informació i acompanyament a 
treballadors i treballadores, personal 
autònom i petites empreses, format 
per un equip integral de professionals 
dels departaments de Serveis Socials, 
Ocupació, Empresa i Comerç. S’hi ges-
tionaran les aportacions del pla de xoc 
de l’Ajuntament i s’ajudarà a tramitar 
les ajudes concedides per les institu-
cions europees, estatals i autonòmi-
ques. Volem que Sant Boi aprofiti al 
màxim els diners públics destinats a 
contenir els efectes socials i econò-
mics d’aquesta emergència sanitària 
sense precedents. Entre totes i tots, 
ens en sortirem.

“Des de les institucions hem de donar suport a les 
persones, els comerços, les persones autònomes

 i les petites empreses que en resultin més 
afectades”

“Comptem amb un gran hospital, que ha 
pogut respondre amb solvència a aquesta 

crisi sanitària”
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El Ayuntamiento garantiza 
alimentación a más de 2.000 personas 

R. Komunica-Press

Desde que comenzó el período de 
confinamiento, hace cerca de un 
mes, una de las principales líneas de 
actuación del Ayuntamiento de El Prat 
ha sido dar apoyo social a los hogares 
en situación de vulnerabilidad, 
más allá de atender la emergencia 
sanitaria. Durante este período, el área 
de Acción Social del Ayuntamiento 
ha garantizado ayuda alimentaria a 
más de 2.000 personas con apoyos 
económicos y distribución de 
productos básicos.

Una de las principales vías para 
otorgar estas ayudas han sido las 
tarjetas de prepago para la compra de 
alimentos y otros productos básicos. 
Concretamente, se han destinado 
cerca de 42.000 euros de fondos 
municipales a tarjetas de prepago 
para cubrir necesidades alimentarias.

Tarjetas monedero
Por un lado, con fondos municipales, 
se han distribuido 65 tarjetas 
monedero para alumnos de primaria 
que cuentan con beca de comedor, 
para que puedan seguir manteniendo 
una alimentación saludable, mientras 
las escuelas sigan cerradas. El 
Ayuntamiento ha destinado un total 
de 8.580 euros a estas tarjetas (4 euros 
por niño y día durante 33 días). Estas 
ayudas municipales complementan 
las tarjetas de prepago destinadas 
a niños con becas de comedor 
del Departamento de Educación 
de la Generalitat, que tiene las 
competencias en esta materia, que 

se gestionan a través del Consejo 
Comarcal del Baix Llobregat. 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha 
distribuido 81 tarjetas monedero 
cargadas con un total de 10.692 
euros entre niños y niñas que son 
alumnos de guarderías municipales 
(durante 33 días), también con el 
objetivo de garantizar que tengan 
una alimentación adecuada durante 
el periodo de confinamiento. Como 
en el primer caso, estas ayudas están 
destinados a cubrir la comida del 
almuerzo y suponen una ayuda de 4 
euros por niño y día.

En el caso de los jóvenes que 
participan de las actividades del 
Centre Obert, también cerrado ahora 
por la situación de confinamiento, 
también se han repartido 35 tarjetas 
de prepago cargadas con un total 
de 2.310 euros (2 euros por joven y 
día durante 33 días) . En condiciones 
de normalidad, en este espacio, que 
funciona fuera del horario escolar, 
se refuerzan aspectos relacionados 
con el aprendizaje, la educación y la 
socialización de los jóvenes y también 
se les reparte la merienda. Así pues, 
con la tarjeta de prepago, se quiere 
suplir el coste de esta comida que 
ahora no se puede proporcionar de 
forma presencial.  

También se han habilitado tarjetas 
monedero para las personas con 
seguimiento de los servicios sociales 
municipales que no cuentan con 

Se han destinado 42.000 euros para cubrir necesidades alimentarias y básicas 
de niños, jóvenes, ancianos y personas con dificultades socioeconómicas 

ingresos suficientes. También 
se reparten estas tarjetas entre 
personas, que a pesar de no tener 
seguimiento habitual por parte de 
servicios sociales, pueden acreditar 
que necesitan apoyo para cubrir sus 
necesidades alimentarias a través 
de la UPAS (Unidad de Primera 
Atención de Servicios Sociales). A 
estas tarjetas monedero, que se han 
repartido a 99 personas en situación 
de vulnerabilidad, se han destinado 
14.625 euros.

Finalmente, se han entregado tarjetas 
de prepago para hacer compras de 
productos básicos y medicamentos 
para las personas mayores, con el que 
el voluntariado que les da soporte 
ocupa de adquirir los productos 
necesarios. En total, se han repartido 
23 tarjetas de este tipo por un valor 
total de 5.621 euros para llevar a 40 
personas mayores productos que 
necesitan.

Punto Solidario 
El Ayuntamiento de El Prat, con el 
apoyo de diversas entidades de la 
ciudad, también sigue prestando 
ayuda alimentaria y básica para 
otras vías, más allá de las tarjetas de 
prepago. Buena muestra de ello es la 
actividad del Punto Solidario, espacio 
municipal gestionado por la Cruz 
Roja, desde donde se distribuyen 
lotes de productos básicos a 550 
familias en situación vulnerable en 
estos momentos, 37 más que antes 
del inicio de la presente situación de 
emergencia. Además, hay 25 familias 
que reciben los lotes solidarios a 
domicilio. Además de la Cruz Roja, el 
espacio se ha visto reforzado estos 
días gracias al voluntariado de a 
Fundación espigadora.

Servicio de comidas a domicilio
Desde la Fundación Rubricatus, y 
con el apoyo municipal, también 
se siguen repartiendo comidas a 
domicilio a personas mayores y se 
ha multiplicado el servicio llegando 
a 130 personas. Antes de la crisis de 
la COVID19, el servicio llegaba a 61 
personas. Así pues, ha crecido en 
un 112% el número de beneficiarios 
desde el inicio de la situación de 
emergencia. 

La campanya 
#MengemPotablava 
anima a seguir 
apostant pel 
producte de 
proximitat durant el 
confinament

R. Komunica-Press

Al Prat de Llobregat, tant la pagesia 
local com els ramaders segueixen 
treballant aquests dies per seguir 
subministrant productes de 
proximitat i frescos a la ciutadania, 
entre ells el pollastre Pota Blava i la 
Carxofa Prat, aliments emblemàtics 
de la ciutat.

A més dels pagesos, també els 
productors dels pollastres i gallines 
Pota Blava (de la Granja Torres) han 
començat a oferir un servei online de 
comandes a domicili. A través del seu 
catàleg virtual, es poden consultar 
tots els productes que ofereixen, 
que van molt més enllà del pollastre 
Pota Blava i que contemplen una 
àmplia gamma de derivats del mateix 
(croquetes, lasagna, etc). També es 
poden encarregar ous de gallina Pota 
Blava.

Aquesta acció compta amb el suport 
del Consell Regulador del Pollastre 
i Capó del Prat i de l’Associació 
Gastronomia i Turisme, que està 
animant els i les restauradores 
locals a compartir a les xarxes 
les seves receptes per cuinar el 
pollastre pota blava amb el hastagh 
#MejemPotablava.

Aquesta iniciativa s’afegeix a les 
impulsades pels pagesos i pagesos 
del Prat per seguir subministrant 
carxofa i d’altres productes del 
Parc Agrari. Diversos membres de 
la Cooperativa Agrícola del Prat 
compten amb comerços i botigues on 
es poden trobar aquests productes, 
que segueixen oberts aquests dies. 
Alguns d’ells permeten fer comandes 
via whatsapp per poder recollir la 
compra tot evitant aglomeracions i 
mantenint la distància recomanada.  
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S’aprova la inversió de 
108.000 € en el pla 
municipal de contingència 
davant la COVID-19

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sant Climent de Llo-
bregat, per tal de fer front als efectes 
de la crisi sanitària provocada pel co-
ronavirus SARS-CoV-2, ha aprovat la 
major partida que hagi destinat mai a 
actuacions socials. El passat 16 d’abril, 
els grups municipals a instàncies de 
l’equip de govern donaven llum verda 
a finançar amb 108.000 € el pla mu-
nicipal de contingència davant la pan-
dèmia durant la reunió de seguiment 
d’aquest mateix pla. 

Aquesta quantitat prové íntegrament 
del superàvit municipal del tancament 
de l’exercici del 2019 i suposa una in-
versió que, en un municipi com Sant 

Climent de Llobregat, és del 200 % del 
que es destina anualment a assistèn-
cia social.

Properament s’emetrà el decret 
d’Alcaldia que crea aquest fons que 
es destinarà a tres línies d’inversió 
concretes: ajuts a les famílies; suport 
a autònoms, pimes i comerç local i, fi-
nalment, a plans d’ocupació. Pel que fa 
a aquests plans es prioritzaran aquells 
que suposin un retorn en forma de 
serveis municipals com ara la creació 
de llocs de treball per a la neteja fores-
tal, l’eliminació de barreres arquitectò-
niques o les millores d’espais públics, 
entre altres.

La ciutadania respon a 
la crida solidària

R. Komunica-Press

Una trentena de persones responia 
des d’un primer moment a la 
crida feta des de l’Ajuntament 
per a crear un grup de persones 
voluntàries que permeti reforçar 
l’atenció que s’ofereix en aquests 
dies a les persones en situació de 
vulnerabilitat, especialment gent 
gran. Aquests voluntaris permeten 
que les persones ateses disposin 
dels serveis bàsics i puguin mantenir 
el seu confinament sense exposar-
se al coronavirus.

El grup disposa del material sanitari 
necessari per a evitar contagis i 
ha rebut formació sobre de quina 
manera han d’actuar per a garantir 
que no s’exposen al virus. De la 
mateixa manera, cada voluntari atén 
una única persona en exclusiva per 
reduir el risc de transmissió al mínim.

Finalment cal destacar la donació 
de menjar que ha realitzat l’empresa 
proveïdora de la llar d’infants 
municipal, El Menú del Petit. Els 
productes facilitats han estat donats 
a la Llar Nova Esperança dedicada a 
l’atenció a la infància

Un grup de persones voluntàries treballa amb 
el consistori per a cobrir les necessitats de les 
persones més vulnerables





ESPECIAL COVId-19: 
ENTREVISTA A ISIdRE SIERRA, ALCALdE dE SANT CLIMENT

pràcticament anecdòtiques, el com-
portament de la població està sent 
impecable. Estic molt orgullós de la 
resposta que hem donat com a mu-
nicipi.

I pel que fa als propers dies i setma-
nes jo els animaria a seguir com fins 
el moment. L’únic medicament que 
fins a dia d’avui s’ha demostrat efec-
tiu per a reduir la incidència de la 
Covid-19 és el confinament i seguir 
les recomanacions d’higiene i dis-
tanciament social que se’ns han do-
nat. Ja hem començat a guanyar la 
batalla, però no ens podem relaxar 
perquè la malaltia no defalleix.

• SEGURETAT 
CIUTAdANA I NETEjA

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

El pla de contingència posat en mar-
xa suposa les següents actuacions:

1- Neteja manual i desinfecció diària 
per part de brigada municipal de 
tots els espais de major concurrèn-
cia (zona comerços primera necessi-
tat, zona farmàcia i ajuntament, zona 
de la policia local….).

2- Desinfecció diària de contenidors 
de residus per part d’empresa CLD 
(concessionària).

3- Desinfecció de diversos carrers 
del municipi, periòdicament per part 

d’Aigües de Barcelona.

4- Desinfecció zones comuns com 
bancs, passeres, fonts, joguines 
parcs, passamans per part d’una 
empresa especialitzada en neteja.

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

Aquest és el segment que més ens 
preocupa i on hem centrat la major 
part dels nostres esforços com a ad-
ministració. Els nostres serveis so-
cials han redoblat el seu treball per 
localitzar i contactar totes aquelles 

persones que es troben en una si-
tuació de vulnerabilitat. 

M’agradaria destacar especialment 
el treball coordinat desenvolupat 
amb un grup de persones volun-
tàries per tal de poder cobrir les ne-
cessitats més immediates de totes 
aquestes persones. Crec que estem 
en disposició d’afirmar que totes les 
persones que requereixen que es 
vetlli especialment per elles al nos-
tre poble es troben en seguiment i 
amb el suport específic per a cada 
cas. 

També hem obert un servei de tru-
cada diària a totes les persones més 
grans de 65 anys (en situació de vul-
nerabilitat o no) per acompanyar-les 
i oferir suport municipal pel que pu-
guin necessitar.

- 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?

Crec que tots i totes estem emocio-
nats i agraïts per la tasca que estan 
duent a terme. En el nostre cas, el 
CAP del municipi es va tancar a l’inici 
d’estat d’alarma, per poder centrar 
esforços a una nova organització. 
Aquest fet s’ha demostrat que ens 
pot portar alguna mobilitat afegida 
però des del servei que ens ofereix 
l’Ambulatori Vila 2 la població està 
sent atesa telefònicament i amb ser-
vei a domicili.

Els treballadors i treballadores que 
estan en primera línia estan sent els 
herois d’aquesta crisi. I als que es-
menteu m’agradaria afegir també a 

“Els treballadors i treballadores que estan en 
primera línia estan sent els herois d’aquesta 

crisi”

“Ja hem començat a guanyar la batalla, 
però no ens podem relaxar perquè la 

malaltia no defalleix”

• SALUT I INCIdèNCIA 
dE LA PANdèMIA AL 
MUNICIPI

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

No disposem de xifres exactes en 
aquests moments més enllà de les 
que ja són de domini públic respec-
te a les infeccions per municipi ja 
que l’atenció mèdica no es presta 
al nostre municipi. En tot cas també 
pensem que, especialment a nivell 
municipal, és especialment complex 
tenir una idea precisa del nombre 
d’infeccions.

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

Més que d’una actuació comarcal 
jo parlaria d’una coordinació amb 
l’entorn més immediat. Cada muni-
cipi s’està esforçant per tal de seguir 
les recomanacions que ens arriben 
des de les diferents administracions 
implicades i per fe acomplir les res-
triccions que s’han implantat. De la 
mateixa manera treballem amb els 
municipis veïns per a donar-nos su-
port en aquelles tasques de vigilàn-
cia o control que ens poden benefi-
ciar mútuament.

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

A Sant Climent de Llobregat crec 
que, excepte situacions puntuals i 



les persones que treballen en farmà-
cies i en establiments d’alimentació 
i de serveis bàsics com el transport 
que també s’arrisquen cada dia per 
a que nosaltres podem estar a casa 
nostra. El seu compromís amb els 
demés està mantenint en un dels 
moments més difícils que hem vis-
cut com a societat.

- 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.? 

Crec que no s’han destacat prou. 
Són moltes les informacions sobre 
casos puntuals de persones que 
s’han saltat el confinament, sobre 
desabastiment de determinats pro-
ductes, etc i molt poques les que 
ens parlen sobre els milers de per-
sones que estan cosint mascaretes 
o fent la compra a la gent gran.

És cert que els moments crítics po-
den treure el pitjor d’algunes perso-
nes, però crec que són majoria els 
exemples de respecte cívic.

• 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?

No depèn dels ajuntaments. És el 
Departament d’Ensenyament qui 
estableix el calendari i estem a 
l’espera de que marqui aquests ter-
minis.

- 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’esforç dels nois i noies per seguir 
les classes i el seu aprenentatge 
durant aquests dies, no obstant a 
les dificultats que estan vivint?

No és gens fàcil, la veritat. En pri-
mer lloc per a les mares i pares que 
hem d’assumir noves responsabili-

tats com és provar de donar suport 
educatiu als infants i joves per a que 
continuïn en la mesura que sigui 
possible la seva formació. Crec que 
tots i totes estem més que agraïts al 
treball que està fent el professorat 
per a donar continguts, pautes i fer 
el seguiment del curs fins allà on els 
hi donen les seves capacitats ac-
tuals. 

De la mateixa manera diria que és 
sorprenent la manera en que els 
infants i joves s’han adaptat a uns 
canvis de rutines que en ells enca-
ra són més marcats. La seva vida ha 
donat un gir de 180 graus. Els hem 
de felicitar.

• EMPRESA

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

No ens hem d’enganyar. A curt ter-
mini serà greu. Ja ho està sent. Però 
les persones que treballem des de 
les administracions hem de provar 
de treballar amb ulleres bifocals per 
tal de pal·liar els efectes més imme-
diats i per a establir aquelles políti-

ques que ens ajudin a llarg termini. 
Hem de poder mirar amb ambdues 
perspectives alhora. No és fàcil, 
però és la nostra obligació pensar 
també en clau de reconstrucció.

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

Les nostres competències pel que 
fa a empreses i autònoms són molt 
limitades, per la qual cosa també és 
limitat el que podem fer pel sector 
productiu. 

En tot cas sí que hem ajornat i sus-
pès taxes i impostos i hem creat un 
servei d’informació, també per a 
particulars, per tal d’informar sobre 
els diferents ajuts als quals es po-
den acollir en aquests moments.

- Quins serien els canals municipals 
per poder accedir a aquestes aju-
des o poder tenir resposta a consul-
tes més concretes?

Es poden realitzar tràmits telemàti-
cament al web municipal www.sant-
climentdellobregat.cat/ o telefòni-
cament al 93 658 07 91. 

“No és fàcil, però és la nostra obligació 
pensar també en clau de reconstrucció”
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Reforç dels Serveis Socials davant 
l’emergència sanitària de la COVID-19

R. Komunica-Press

Davant la situació d’emergència 
sanitària provocada per la 
COVID-19, el Departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament ha 
reforçat l’atenció i ha intensificat 
el seguiment telefònic d’aquelles 
persones i famílies que es troben 
en situació de vulnerabilitat. També 
ha establert mecanismes per a 
detectar nous casos que es trobin 

en situació de risc a conseqüència 
de la crisi actual, posant especial 
èmfasi en la gent gran.

Serveis Socials estan en contacte 
amb diferents serveis, amb la 
Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal per tal d’actualitzar la 
informació sobre nous recursos i 
ajuts que estan sorgint en aquesta 

situació d’emergència, i es treballa 
de forma transversal amb altres 
departaments de l’Ajuntament per 
tal de donar una atenció global a les 
persones. També està en contacte 
amb l’Institut Montpedrós, i fa un 
seguiment dels infants del Centre 
Obert La Klau.

Així doncs, es mantenen les ajudes 
a les famílies i a les persones en 
situació de vulnerabilitat que ja són 
beneficiàries dels programes dels 
Serveis Socials Bàsics (Ajudes per 
al lloguer i quotes hipotecàries, 
subministraments bàsics, ajuts 
per alimentació i necessitats 
bàsiques, ajuts menjador, atenció 
a la gent gran, etc.), i s’amplien 
els ajuts destinats a persones i 
famílies que ho puguin necessitar a 
conseqüència d’aquesta crisi.

El pressupost previst per a les 
activitats de Festa Major es 
destinarà al fons d’ajudes local per 
pal· liar els efectes de l’emergència 
sanitària causada pel coronavirus i 
a donar suport al sector cultural de 
Sant Boi.

Augmenta la 
freqüència de 
la recollida de 
residus

R. Aj. Santa Coloma

Vist que la situació d’emergència 
derivada de la crisi sanitària de la 
Covid19 i el conseqüent confinament, 
ha donat lloc a un augment dels 
residus generats a les llars del 
municipi, s’ha contractat l’augment 
de la freqüència de recollida de resta 
a les urbanitzacions (Cesalpina, Can 
Via i Sant Roc), passant de tres dies de 
recollida setmanals a una freqüència 
de quatre dies per setmana.

A banda del servei establert i habitual 
que ja es duu a terme, es proposa 
augmentar el servei el diumenge 
vespre i desplaçar el dilluns matí 
a dimarts matí, i d’aquesta manera 
cobrirem les necessitats i evitem 
els desbordaments en aquests 
moments. Per tant, la nova freqüència 
serà: diumenge, dimarts, dijous i 
dissabte.
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S’estableix un circuit de 
seguiment de la població 
major de 70 anys

R. Komunica-Press

Amb la voluntat de garantir que cap 
persona quedi desatesa i tenint molt 
en compte la situació d’especial vul-
nerabilitat dels veïns i les veïnes ma-
jors de 70 anys, l’Ajuntament ha activat 
un circuit de seguiment d’aquest sec-
tor de la ciutadania. 

Una part de la població torrellenca 
major de 70 anys ja és usuària dels 
Serveis Socials municipals o dels pro-
grames que en depenen com el SAD, 
la teleassistència o l’Espai de la Gent 
Gran. En aquest sentit, s’ha continuat 
fent el seguiment habitual a 143 per-
sones. Per tal d’arribar a la resta de 
persones grans que no estaven sent 
ateses pels serveis municipals i que 
per tant no es coneixia la seva situació 
en aquests moments tan excepcio-
nals, s’han fet 323 trucades telefòni-
ques a través del Servei d’Atenció a la 
Ciutadania. Així mateix, Protecció Civil 
ha realitzat 173 visites presencials per 
parlar amb les persones de les quals 

no es disposava d’un telèfon de con-
tacte.

Gràcies a aquest circuit de seguiment, 
s’ha pogut conèixer la situació particu-
lar de cadascuna d’aquestes persones 
i  tramitar serveis de teleassistència i 
ajuts concrets per satisfer les necessi-
tats bàsiques, així com oferir orientació 
i informació. 

Paral·lelament, s’ha activat la xar-
xa de voluntariat per fer la compra 
d’alimentació i de medicació a per-
sones grans que viuen soles i que no 
disposen d’una xarxa de suport o per 
portar la medicació a l’hospital en si-
tuacions de confinament.

L’Ajuntament també vol recordar que 
si se sap d’alguna persona que neces-
siti aquest suport, cal contactar amb 
els Serveis Socials municipals en el 
93.689.00.00, el 636.13.06.44 o el co-
rreu serveisocials@torrelles.cat. 

L’Estat d’Alarma fa sorgir 
moltes iniciatives solidàries

R. Komunica-Press

La crisi sanitària ha fet sorgir diver-
ses iniciatives solidàries al municipi.   
A  hores  d’ara,  més  d’una  seixan-
tena  de persones formen part d’una 
borsa de voluntariat creada per 
l’Ajuntament per atendre qualsevol 
necessitat que pugui sorgir al muni-
cipi, com la confecció de mascaretes 
o el suport a les persones que no po-
den sortir de casa i neces-siten  ajuda  
amb  la  compra  d’aliments   i   me-
dicaments,   un  servei  que  es  ges-
tiona  a  través  dels  Serveis  Socials.  

Les  persones  interessades  a  
col·laborar-hi  com  a  volun-tàries 
han d’enviar un correu electrònic  a  
voluntariatco-vid19@torrelles.cat

Mascareta Amiga
Una  vintena  de  dones  han  confec-
cionat       mascaretes       d’ús   no-

sanitari   que   s’han   distribuït  de  for-
ma  gratuïta  als  comerços  locals.  La  
iniciativa,  anomenada  «Mas-careta 
Amiga», ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament i d’un equip mèdic.
Així mateix, el consistori ha rebut 
l’oferiment de veïns i veïnes que han 
creat mascaretes a casa amb impres-
sores 3D. L’empresa Disnou també 
n’ha fet una donació a la Policia Local.

Veïnes del municipi han confeccionat mascaretes 
que s’han distribuït als comerços locals
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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

Abril/Mayo 2020 ACTUALITAT




