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ACCIONS DURANT LA FASE 0 I DESESCALADA

Contacte

Referent

favgram@gma
Lliurament de 23 lots d’aliments, aconseguits des del moviment veïnal, il.com
CONFAVC i FAVGRAM, AGBAR i Fundació AGBAR. Es van lliurar al local de la
FAVGRAM i a alguns domicilis a famílies de Serveis Socials, amb la
col·laboració de Protecció Civil. També s’han comprat tapers per a posar els
menús que han elaborat el Restaurant la Lluerna i repartits cada dia a les
famílies al Centre Obert Rialles. Resten oberts a continuar ajudant per a
minimitzar les conseqüències negatives d’aquesta crisi tant sanitària com
econòmica.

Tomás
Fernández

agussaiz@iclo
Van fer bingos, jocs de nens (endevinar animals, etc.) a les 18 hores i música ud.com
de 20 a 21 hores pels balcons i posteriorment van contactar mitjançant la
tecnologia amb comerços i supermercats del barri fins arribar a 25
establiments on s’han recollit entre 50 i 200 kg diaris per a lliurar al
Programa Municipal d’Aliments, Centre Obert Rialles i a Càrites. També s’ha
recollit roba de la ciutadania (a finals de la fase 2) per a lliurar a l’Agrupació
Maria Auxiliadora, lliurament de 3.000 parelles de guants i de 6.000 unitat
de gels antisèptic de mans a la Policia Local.

Agustín Saiz

xarxasolidariag Anna Estany
Acompanyament i trucades a la gent gran, possibilitat de fer compres, treure ramenet@gm
a passeja el gos, suport legal davant dels acomiadaments o ERTE amb ail.com
sindicats, entregar llibres o altres peticions, fer relació de veïnatge en els
blocs de pisos, recollir i repartir aliment fent cistelles solidàries, crear un
petit grup de cosidores per la ciutat, disposar d’un recull d’informació i
telèfons municipals o altres entitats, relacionades en atendre l’emergència
sanitària.
A partir d´aquí es van crear tres grups de treball:

- Cosidores: dedicades a cosir mascaretes, gorres, casquetes, peücs i bates
per fer arribar a les Residències, farmàcies, botigues, veïnatge, dins de les
cistelles solidàries i alhora fent xarxa amb altres entitats; ANC, Òmnium ,
Consells Locals de Barcelona i Àrea Metropolitana intercanviant i
compartint materials. Un parell de persones responsables en l’aportació i
recollida del material d’ús domèstic o sanitari a les cases particulars, per
després ser entregat al seu lloc de destí.
- Cistella: amb el suport principal del Centre d’Acolliment i la PAH. En un
principi es feia crida per recollir aliments i repartir-los posteriorment el
mateix dia. Però degut al ràpid augment i demanda, amb l’allau de
sol•licituds es va repartir en dues jornades ; una primera de recolliment
d´aliments i productes bàsics per la llar i una segona de lliurament. El local
de recepció i entrega es a l´Ateneu Popular Júlia Romera. Els desplaçaments
es realitzen amb vehicle propi per a recollir els aliments que ofereixen
diferents veïns, anant a les seves cases o des del punt de recollida a unes
botigues de barri del centre de la ciutat per entregar-los a l’Ateneu. També
s’han incrementat aportacions d’aliments i productes arran de l’aportació
econòmica de moltes entitats i establiments que ho han fet voluntàriament
- Compra a domicili: grup creat per portar a domicili les compres que es fan
per encàrrec d`aquelles persones que amb motiu del confinament no poden
sortir de la seva llar
- Comissió de suport als alumnes i mestres: grup amb la finalitat de donar
suport a l’alumnat més vulnerable, per poder realitzar les tasques escolars
amb un acompanyament telefònic i telemàtic; portàtils, tauletes, obrir les
wifis, etc
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Les entitats de l’AVV Raval, La Convivència, Església Evangèlica amb el suport
organitzatiu del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, van fer el
servei de portar a domicili racions de menjar del menjador social, fer la
compra, portar les targetes de beques menjador i portar i repartir material
de protecció a persones necessitades del barri del Raval

