ENTITAT/
ÀMBIT

FASE 0
DESENCALADA PER FASES

Contacte

Referent

irene.herr
ero@creu
roja.org

Irene
Herrero
Torres

mjramire
z@marist
es.com

Maria
José
Ramirez

QUÈ ESTEM FENT
CREU ROJA
NECESSITATS
BÀSIQUES

GENT GRAN

CENTRE
OBERT
RIALLES
INFÀNCIA, JOVENTUT
I LES SEVES
FAMÍLIES
NECESSITATS
BÀSIQUES

- Programa de
1) Fer les sessions formatives per a mantenir
l’Ajuntament de
el major nombre de voluntaris que s'han
distribució d’aliments a la
apuntat durant la pandèmia i poder
població
integrar-los a activitats habituals.
Dimarts de 15h a 19h,
Dimecres de 9:30 a 13h, 2) Mantenir actiu el voluntariat, buscar
Dijous de 9:30 a 13h i
disponibilitats i plantejar noves activitats.
Divendres de 9:30 a 13h
- Repartiment d’aliments
a domicili
3) Més activitats on es pugui participar en
- Lliurament de
cap de setmana, ja que molts voluntaris ja
medicaments a domicili
ens estan comentant que serà la seva única
treballant amb
opció. (Encara està per veure si es podrà o
coordinació amb els
de quina manera).
hospitals.
4) Continuar amb el treball de la fase 0.
- Repartiment d’aliments 1) Preparació de Casals d’Estiu.
a 54 famílies de la resta
dels Centres Oberts.
2) Continuar amb el treball de la fase 0.
Dilluns a Divendres de
11:30 a 13h. Tots els dies

-Seguiment a les persones
ateses a l’entitat via
telefònica, videotrucades i
emails

ACAU

NECESSITATS
BÀSIQUES

-Repartiment d’aliments
de forma presencial els
Dimarts, Dimecres i
Divendres de 17h a 20h
3ª Setmana de cada mes

1) Millorar la qualitat i quantitat de lots
distribuïts (podríem augmentar 10 famílies
per mes i millorar els lots afegint productes
d'higiene personal, de neteja, carn i peix).

acaugram
enet@gm
ail.com

Verónica
Carrasco/
Cornelia

nuria.luq
ue@fund
aciotaller
s.org

Núria
Luque

njrodrigu
ez@fund
acio.salut
mental.or
g

Noemí
Juan

2) Possibilitat de fer ajut a les famílies per
pagament de la medicació.
3) Possibilitat de portar 5 lots a domicili, a
persones grans o malaltes sense suport.

FUNDACIÓ
TALLERS
SALUT
Discapacitat mental

CLUB SOCIAL
GRAMENET
SALUT diversitat
funcional mental

- Seguiment del
voluntariat Europeu

4) Continuar amb el treball de la fase 0.
1) Redissenyar com continuar amb el servei.

2) Suport presencial individual aquells casos
- Seguiment a persones
més urgents.
destinatàries i famílies de
l’entitat via telefònica,
3) Obrir al setembre un nou model de centre
whatsapp i correu
ocupacional, per a les 140 persones en
electrònic
espais compartits.

Seguiment mitjançant
videotrucades, via
telefònica i correu
electrònic

4) Redissenyat l’oci i cercant espais segurs
de la ciutat
1) Acompanyament de major qualitat cap a
les persones usuàries del servei.
2) Canviar el model de club.
3) Propulsar un treball comunitari on es
puguin atendre i orientar aquelles
persones que fruit de la situació
esdevinguda pel COVID-19 es troben

ASAUPAM

- Programa PIX (intercanvi
de xeringues)

desubicades, angoixades i amb nous
problemes socials molt d’ells emergents
per primer cop, a més dels possibles
trastorns psicològics que aquest hagi
pogut ocasionar.
1) Iniciar les gestions del programa
Enganxat a la feina.

comunita
t@asaupa
m.cat

Carme
Romera

bsanchez
@casalde
lsinfants.
org

Bea
Sánchez

direccio
@elfarso
cial.cat

Dèbora
Rodrígue
z

SALUT

- Intervenció immediata
amb les persones que
viuen al carrer

CASAL DELS
INFANTS
INFÀNCIA I
JOVENTUT

2) Continuar amb les tasques de la fase 0

-Seguiment dels infants i 1) Continuar amb les accions de la fase 0.
joves del Casal, així com
de les seves famílies
2) Aplicar una proposta telemàtica feta pels
mitjançant videotrucades,
infants i famílies, a tots els serveis de
via telefònica, xarxes
l’entitat.
socials (facebook, pàgina
web)
3) Preparar les activitats d’estiu: Casal
Estiu, campaments, etc.
4) Adaptació de normativa i de la seu de
l’entitat a la nova realitat

CENTRE
OBERT
MOISÈS
INFÀNCIA I
JOVENTUT

-Seguiment dels educands 1) Preparació Casals Estiu i Campaments.
i les seves famílies
mitjançant correu
2) Continuar Acompanyar a infants i
electrònic, via telefònica,
famílies en seguiment escolar, amb molta
etc
necessitat de fer el seguiment de tasques
escolars en grups reduïts o individuals per
zoom de forma coordinada amb els
docents.

3) Suport a les famílies per ajudar-les en
tràmits
d'alimentació,
habitatge,
assessorament per violència de gènere i
preinscripcions escolars.

CÁRITES
NECESSITATS
BÀSIQUES
GENT GRAN
INFÀNCIA I FAMILIA
INMIGRANTS
EN SITUACIÓ DE RISC

-Lliurament d’aliments i
recollida a Església
Major (de dilluns a
divendres de 13 a 14
hores i de 17 a 19 h)
Dissabte de 13 a 14 hores
i als supermercats de la
ciutat que col·laboren de
la ciutat. Donacions ES
092100011513010865798
7.
- Acompanyament i
seguiment telefònic
donant suport,
assessorament en tots els
nivells a tots els
destinataris dels nostres
projectes

hrife@ca
ritas.barc
elona

1) Continuar les tasques de la fase 0.
2) Repensar i adaptar els projectes de
reforços educatius, orientació laboral i
formació, grups de persones grans,
servei d'acollida i acompanyament per a
les persones de més vulnerabilitat.
3) Compaginar
el
voluntariat
en
diferents tipus d'atenció: la presencial,
la telefònica i la virtual.
4) Nou
projecte
de
voluntariat:
l'acompanyament a l'aprenentatge de
noves tecnologies de la comunicació,
com a mitjans per ampliar i reforçar els
vincles socials, de crear comunitat i
afavorir la cohesió social.
5) Protegir i fer el seguiment
voluntariat en edat avançada.

del

6) Fomentar la incorporació de persones
joves i adultes.
7) Reobertura d'un espai a Singuerlín,
intervenció comunitària.

Helena
Rife/
Anna
Selva

FUNDACIÓ
INTEGRAMENET
COMUNITARI

- Seguiment i atenció als
destinataris dels
programes d'orientació i
inserció laboral de forma
telefònica i virtual
- Seguiment de les
famílies i usuàries en les
que hem fet anteriorment
intermediació laboral.
- Atenció telefònica i
informació a noves
famílies (no fem el servei
de intermediació)
- Elaborar un llistat de
persones amb les
competències necessàries
en Atenció a Persones
amb Dependència /
Serveis Sanitaris, amb
l’objectiu de prioritzar-les
en atencions d’urgència
ciutadana, a causa de la
crisi COVID-19

1) Inici a l’octubre els cursos de llengües.
Transformar el format actual a un nou
concepte més
propera
l’acolliment
lingüístic combinant activitats presencials
amb autoaprenentatge guiat.
2) Servei d’acollida individual: dificultat
d’aconseguir empadronament per a
treball/formació.
3) Continuar el servei d’ocupació: més
demanda de feina i menys ofertes de
treball. Iniciar les formacions virtuals (en
els casos que es pugui, moltes persones no
tenen internet ni ordinadors).
4) Assegurar la viabilitat econòmica de
l’entitat.
5) Servei d'atenció domiciliària, per a
famílies que necessiten d'una persona
cuidadora de la llar per atendre a persones
grans.
Banc de Recursos:
domiciliària

Servei

d’atenció

neus.call
eja@fund
aciointeg
ramenet.
org

Neus
Calleja

GRUP MARÍA
AUXILIADORA

-Suport per telèfon a les
persones de la nostra
entitat

gmauxili
adora@ti
net.org

Dolores
Ávalos

2) Recollida de roba

GENT GRAN
SALUT

SUPORT EMOCIONAL
AL DOL (ASED)

1) Repartiment de roba, si és possible en
fase 3.

3) Continuar amb les accions de la fase 0.

-Suport per telèfon a les
persones de la nostra
entitat

Banc de recursos: Per a lliurar roba, cal
trucar al 697408016 de 17 a 18 hores.
1) Continuar amb les accions de la fase 0

josefamc
@hotmai
l.com

Pepi
Muñoz
Castro

pberbel@
amicsdel
agentgran
.org

Pau
BerbelGlòria
Galcerán

SALUT

AMICS DE LA
GENT GRAN
GENT GRAN

-Acompanyament
emocional via telèfon o
videotrucades a totes les
persones grans que
formen part de l’entitat.
Per això, hem realitzat:

1) Acompanyar a les persones grans en el
procés de desconfinament.
2) Mantenir els acompanyaments telefònics
i reprendre, progressivament, els
acompanyaments presencials i grupals
(Ex. petites trobades de proximitat)

-Protocol/guia específica
per les trucades de
3) Detectar i incorporar nous perfils i noves
seguiment (el dilluns el
soledats en les persones grans.
publicarem en obert) i
assessorament i orientació
a les persones voluntàries Banc de recursos: El protocol de trucades i
que fan les trucades.
Si coneixes alguna persona gran que se sent
sola posa’t en contacte amb el 630539162 o
*Reforçament de les
envia e-mail a ggalceran@amicsdelagentgran.org per a
trucades de les persones
cercar l’acompanyament d’una persona
voluntàries que ja
voluntària

ggalceran
@amicsd
elagentgr
an.org

acompanyaven
individualment alguna
persona gran
•Reforçament i
reconfiguració especial de
les Plataformes de
“Trucades Amigues”.
Grup de persones
voluntàries que
s’organitzen per trucar a
diferents persones grans
de l’entitat (per a les
persones grans que no
tenen voluntari/a habitual
o per reforçar aquestes
trucades)

AFECTATS I
AFECTADES
DE
FIBROMIÀLG
IA I FATIGA
CRÒNICA
SALUT

-Trucades a les persones
de l’entitat

1) Continuar amb les accions de la fase 0

carmenhh
47@gmai
l.com

Mª
Carmen
Hueso

AMICS DEL
MALALT
MENTAL
(AM.MA.ME)

-Trucades a les persones
de l’entitat

SALUT

ESPANYOLA
CONTRA EL
CÀNCER
(AECC)
SALUT

*Trucades a les persones
de l’entitat

1) Continuar amb les accions de la fase 0
2) 3 grups de chats des de la plataforma
Whatsapp: chat d’informació: referent a
l’entitat i el que els pot fer falta dia a dia,
per exemple, informació horaris de CSMA,
canvi de localització d’urgències en salut
mental, ajudes al lloguer, recollida o
donació d’aliments.. Chat de grup d’ ajuda
mútua:
el
dijous
també
per
videoconferència i
Chat genéric: per
acudits, salutacions, etc.
1) Voluntariat a distància: Suport de
voluntariat a pacients oncològic i als seus
familiars a distància a través de atenció
telefònica, xat o videotrucada.
2) Atenció a pacients i familiars de càncer:
tots els serveis de l’AECC (atenció
psicològica, social, orientació jurídica,
nutricionista, fisioterapeuta, etc) es
mantenen en actiu de manera telemàtica i
amb un nivell de resposta molt elevat.
Banc de recursos: Atenció psicològica a
persones amb càncer o famílies al tel.
900100036

gmorente
c@gmail.
com

German
Morente

silvia.per
ez@aecc.
es

Sílvia
Pérez

ASSEMBLEA
CRISTIANA
EVANGÈLICA

-Seguiment de les 71
persones de l’entitat

1) Lliurament d’ aliments: cada 12 dies a
15 famílies.

boniontos
o@hotma
il.com

Bonifacio
Ontoso

norts@ge
rmina.org

Natxo
Orts

a.cruzado
@hotmai
l.com

Alberto
Cruzado

2) Seguir acciones de la fase 0.
NECESSITATS
BÀSIQUES

FUNDACIÓ
GERMINA
INFÀNCIA I
JOVENTUT

GRUP DE
VOLUNTARIS
I
VOLUNTÀRIE
S DE
L’ASSOCIACI
Ó DE CAN
MARINER
COMUNITARI
NECESSITATS
BÀSIQUES

-Seguiment dels infants,
adolescents i les seves
famílies mitjançant
trucades

3) En properes fases, obrir rober, esplai i
rencontres.
1) Preparació Casal d’Estiu

1) Adaptar-nos a la nova situació: ajudar als
veïns i veïnes a tornar a la nova normalitat i
superar pors, fòbies i aïllaments.
2) Continuar les tasques socials i culturals i
donar recolzament a les reivindicacions
vinculades amb el benestar i la millora del
barri. Disposar dels recursos necessaris per
a aproximar el contacte veïnal.
3) Continuar quan es pugui el repartiment
d’aliments, projecte A-PORTA i el
projecte CREIXEMENT PERSONAL
amb perspectiva de gènere, així com la
resta d’activitats al Centre Cívic.
4) Nous
plantejaments:
desenvolupar
programes de Mindfulness pel dol, per a
persones amb fibromiàlgia, per l’ansietat i
l’estrès.

CENTRE
D'ACOLLIME
NT SANTA
COLOMA

-Atenció a les persones de 1) Repartiment aliments amb la Xarxa
l’entitat per telèfon i
Solidaria Gramenet.
internet
- Repartiment aliments
2) Classes virtuals (pendent obertura Centre
Cívic al setembre)

centre@a
colliment
santacolo
ma.org

Carme
Gimenez

- 3 cops per setmana per
fer suport presencial als
joves.
- Atenció telemàtica i
videoconferència.

1) Continuar tasques de la fase 0.

associaci
oisil@gm
ail.com

Mónica
Rodulfo

-Seguiment als infants,
joves i les seves famílies
mitjançant trucades i
contacte per correu

1) Rem a distància: Reforç i estimulació de
la memòria i la Salut.

santacolo
magrame
net@espa
isfcatalun
yalapedre
ra.org

Karen
Mena

IMMIGRACIÓ

ASSOCIACIÓ
PER A LA
INSERCIÓ
SOCIAL I
LABORAL

2) Atenció presencial als pisos, 3 cops per
setmana.

JOVENTUT

FUNDACIÓ
CATALUNYALA PEDRERA
INFÀNCIA

JOVENTUT

GENT GRAN

2) Dina a distància: Es reparteix a domicili 2
cops per setmana (dilluns i dimecres).

-Tasques educatives i
pedagògiques per internet 3) PAE
ESO
virtual:
Nou
servei
d’acompanyament educatiu en format
-Seguiment telefònic i
online, especialment pensat per contribuir a
psicològic del grup de
l’èxit educatiu dels nois i noies d’ESO i per
gent gran de l’Espai i les
acompanyar també als estudiants de 6è de
seves famílies
Primària en la seva transició a l’ESO el
curs vinent.

Banc de Recursos, ja que estan obert per a
tota la ciutadania que ho necessiti enviant
correu
a
santacolomagramenet@espaisfcatalunyalape
drera.org o trucant al telèfon 648 973 709

ACTIVAMENT -Atenció a les persones de 1) Continuar amb les tasques de la fase 0
SALUT

TEMYQUE
DISCAPACITAT

ASSOCIACIÓ
AJUDAMPREDEGENT

l’entitat per telèfon i
internet

-Atenció telefònica i per
Internet
-Atenent necessitats
mitjançant voluntariat
(anar a buscar
medicaments, trucant per
fer seguiment)
-Enviant periòdicament
per un grup de whatsapp
exercicis i activitats per
fer.
-Atenció a les persones de
l’entitat per telèfon i
internet

1) Suport
Online:
comunicacions
informatives mitjançant les xarxes socials
(informació sobre mesures higièniques,
contactes amb plataformes d’ajuda
psicològica, etc.).

gramenet
@activa
ment.org

Maribel

temyque
@gmail.c
om

Manoli
CastilloCarmen
Arana

su.abello
@gmail.c
om

Susana
Abello

2) Suport i seguiment telefònic
3) Suport assistencial: portar a domicili
medicació.
1) Atenció, orientació i suport a totes les
persones del municipi que han fet
demanda
davant
aquesta
situació
d’emergència.

GENT GRAN

2) Suport i seguiment continuat a tots els
pacients i famílies amb trucades diàries
per acompanyar-los, reduir la seva
angoixa, resoldre dubtes, detectar noves
necessitats derivades de la nova situació i
buscar les eines.
3) Projecte “UnSomriureDesDeCasa” per
acompanyar a les persones grans en els
seus domicilis amb activitats físiques,
consells d’hàbits saludables, sessions de

mindfulness,
cognitiva, etc.

música,

estimulació

Es posarà aquesta informació al Banc de
Recursos:
Contactar per e-mail a

info@associaccioajudam.cat o trucant al
934684550. Per tal que aquest
acompanyament fos extensiu a tothom és
de lliure accés mitjançant la nostra web
associacioajudam.com o l’espai específic
UnSomriureDesDeCasa
AMICS I
AMIGUES
RESIDÈNCIA
RAMON
BERENGUER

-Trucades i videotrucades 1) Continuar amb les actuacions de la fase
als familiars
0

joanriugo
@hotmai
l.com

Joan
Riudeubà
s

jrojano@
cemfis.es

Javier
Rojano

2) Planificar les necessitats de voluntariat
per quan comenci l’activitat presencial

GENT GRAN

CEMFIS
DISCAPACITAT

-Atenció a les persones de 1) Continuar amb la fase 0 fins a setembre.
l’entitat per telèfon,
xarxes socials (whatsapp) 2) Donació d’aliments a Rialles i a Càrites de
i internet
forma mensual durant la necessitat per a la
-Préstec de material del
pandèmia.
banc d’ajudes tècniques
(cadires de rodes, cadira
Publicarem al Banc de Recursos: Préstec de
de bany, caminadors,
material del banc d’ajudes tècniques (cadires
closes,etc) si es molt
de rodes, cadira de bany, caminadors, closes,
urgent.
etc) si es molt urgent per a persones amb
manca de recursos.

ASSOCIACIÓ
MUNDUS

-Atenció a les persones de 1) Continuar amb la fase 0
l’entitat per telèfon i
internet

ana@aso
ciacionm
undus.co
m

Ana
Cáceres

-Atenció a les persones de 1) Retrobament presencial dels Tàndems en
l’entitat per telèfon i
un espai públic i amb trobades individuals.
internet
2) Suport educatiu per la bretxa educativa i
social.

laura.car
dus@afe
v.org

Laura
Cardús

veuanima
l@veuani
mal.org

Maika
Casado i
Yolanda
Benavent
e

INTERNACIONAL

AFEV
INFANTS I JOVES

VEU ANIMAL
PROTECCIÓ
D’ANIMALS

3) Cercar persones voluntàries joves del
municipi (màxim 30 anys) que es puguin
comprometre almenys durant un curs
escolar per acompanyar un/a adolescent
enTàndem.
- Atenció d’un gat durant 1) Tornar a encetar les nostres fires
el període d’ingrés
mensuals per recaptar donatius i fer
hospitalari de la seva
tasques de difusió.
responsable a través del
programa
2) Recuperar el contacte amb les noves
#AnimalsAcompanyats
sol·licituds de voluntariat rebudes durant
- Manteniment de les
el temps de confinament.
nostres activitats de cura
de gats ferals amb
3) Les gestions fetes a la fase 0
necessitats d’atenció
veterinària I camades
abandonades amb
Banc de Recursos: Atenció de gats durant el
mesures de seguretat
període d’ingrés hospitalari de la seva
- Suport a l’alimentació
responsable a través del programa
de colònies en el cas que
#AnimalsAcompanyats
les alimentadores oficials
estiguessin en un grup de

AREP

risc
- Manteniment de
l’atenció I resolució de
dubtes a través de les
xarxes socials I els
correus de l’entitat
- Posada en marxa d’una
campanya de donatius a
través de la plataforma de
migranodearena
- Gestió d’adopcions per
mitjans virtuals
-Atenció a les persones de 1) Continuar amb les gestions de la fase 0
l’entitat per telèfon i
internet

SALUT

PROTECCIÓ
CIVIL DE
SANTA
COLOMA DE
GRAMENET
2013
COMUNITARI

-Distribució d’aliments a
domicili
-Distribució de materials
diversos de protecció,
seguretat, etc. en
coordinació de la policia
local

1) Continuar amb les gestions de la fase 0
2) Suport al control d’accessos.
3) Qualsevol altre suport derivada de la
situació d’emergència

voluntari
at
<voluntar
iat@arep.
cat

Sílvia
Vila

miguelm
ase@hot
mail.com

Miguel
Mas

