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El Ayuntamiento garantiza los servicios básicos
durante el estado de alarma por el coronavirus
Se aplican medidas especiales de seguridad y
limpieza para evitar la propagación del virus

Objetivo: asegurar las prestaciones esenciales
y que se respete la emergencia sanitaria

Desde que el pasado 13 de marzo el Gobierno declarara
el estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en
marcha diferentes medidas extraordinarias y ha activado todos sus recursos para preservar la salud de la
ciudadanía. Con esta finalidad primera, se ha ido
trabajando desde los diferentes servicios y departamentos municipales, con unas precauciones nuevas y en unas
circunstancias no conocidas hasta ahora, para prestar los
servicios esenciales que necesitan los vecinos y vecinas
colomenses de todas las edades.
Debido a que el estado de alarma obliga a la ciudadanía
a estar confinada en los domicilios para evitar los contagios, se ha transformado la manera de vivir, de estudiar,
de comprar o de trabajar. Ahora solo se permite a la
población salir a la calle para realizar compras de alimentación, farmacia, visitas médicas, pasear al perro o
tirar la basura, y todo ello con las mayores precauciones.
Lo que inicialmente eran quince días de confinamiento,
se prorrogó, el 27 de marzo, otros quince días más. Y de
nuevo, se volvió a aplazar hasta el 12 de abril.
Durante las últimas semanas, la gran mayoría de la población ha permanecido en sus casas, ayudando de esta forma a evitar la propagación del virus y a liberar al sistema
sanitario, totalmente colapsado por la pandemia. Aún así,
en nuestra ciudad tenemos que lamentar la muerte de más
de ochenta personas en apenas tres semanas.
Con la prioridad de atender las necesidades esenciales de
la ciudadanía, el Ayuntamiento ha ido ajustando sus servicios a la normativa vigente, al tiempo que ha ido aplicando medidas para paliar, dentro de sus posibilidades,
los efectos de esta crisis sanitaria, que se reflejarán en
muchos aspectos de la vida cotidiana. En las páginas de
este boletín municipal extraordinario, que por primera
vez en sus cuarenta años de historia no ha sido impreso
para ser repartido por los centros escolares o equipamientos de la ciudad por estar todos ellos cerrados por
la emergencia, les hacemos un resumen de las acciones
llevadas a cabo desde el Ayuntamiento para atender las
necesidades de los colectivos más vulnerables. Hemos
unido esfuerzo informativo con la publicación local El
Mirall para hacerles llegar un mensaje de esperanza, de
que entre todos y todas lograremos vencer el virus y que
se está trabajando para ello.
Manténganse informados a través de la web del Ayuntamiento (www.gramenet.cat) y de las redes sociales
municipales en Instagram, facebook y twitter.

Telèfons d'interès
• Ajuntament (OIAC): 93 462 40 09 de 9 a 14.30 h
• Suport psicològic: 30mastergrupos@ub.edu
• Servei d'atenció domiciliària: 93 462 40 67
• Punt del Voluntariat: 646 05 89 79
• Oficina de Treball de la Generalitat: 900 800 046
• Suport Contra la Violència a les dones:
900 900 120//671 778 540 (Whatsapp)
• Policia local: 092
• Emergèncias: 112
• Salut Respon: 061

www.gramenet.cat

¡Lograremos acabar con esta terrible pandemia!
Estamos viviendo uno de los momentos más duros en la vida e historia de nuestra ciudad. Esta pandemia está arrebatando la vida a muchas personas cercanas y a nuestros seres queridos y haciendo enfermar a muchas personas de
nuestro entorno profesional y personal, provocando a la vez paro, ERTOS, o lo que es peor, quedarse sin ningún tipo
de ingresos para poder hacer frente a la hipoteca o al alquiler de las viviendas. Desde el Ayuntamiento, todo el consistorio unido (gobierno y oposición) estamos dejándonos la piel para aliviar este grave impacto del coronavirus en
muchos hogares y en la actividad comercial de la ciudad, dando nuestro apoyo incondicional, sin descanso, a quien lo
necesita: a los colectivos más vulnerables, a través del refuerzo de los Servicios de Atención a Domicilio; a las familias
con escolares, a partir de las tarjetas comedor, y disminuyendo la carga inmediata que supone el pago de impuestos a
las familias y comercios. En definitiva, estamos poniendo en marcha todas aquellas ayudas que hagan falta para hacer
frente a esta grave situación de emergencia que vivimos, de consecuencias locales y mundiales.
Desde la segunda semana de marzo, que activamos el Plan Básico de Emergencias Municipales, y en comunicación
constante con las autoridades sanitarias competentes (Gobierno central y Generalitat de Catalunya), hemos activado un
paquete de diferentes medidas locales en tres líneas básicas: la línea de carácter social, de apoyo a las familias, a mayores y personas más vulnerables; la línea de intensificación del mantenimiento y desinfección del espacio público, y la de
estricto cumplimiento al Real Decreto de Estado de Alarma, a través del magnífico trabajo de nuestros cuerpos de seguridad –agentes de la Policía Local y Mossos d’Esquadra–. En esta situación, mi más sincero agradecimiento, de corazón,
a los y las profesionales sanitarios, por una labor quimérica en tiempos más que difíciles, y mi especial reconocimiento
y gratitud a todas aquellas personas que trabajáis y/o estáis al frente de supermercados, comercios de alimentación y
mercados municipales; a nuestros profesionales de Servicios Sociales, equipos de Limpieza Viaria y a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que estáis trabajando de manera incansable estos días tan duros. También, debo
hacer especial mención a los voluntarios y voluntarias que, desde entidades o a título anónimo, estáis cosiendo mascarillas o ayudando a las personas que más lo necesitan, desde la
solidaridad y el altruismo. ¡Sois todo un orgullo para toda Santa Coloma! Y también a la UME
(Unidad Militar de Emergencia) que nos ha ayudado en tareas de desinfección de los espacios
de las residencias de personas de la tercera edad.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet

Mantengo mi mensaje de estos días, como ya os he transmitido a través de redes y canales
oficiales, porque sigue siendo fundamental apelar a la responsabilidad de toda la ciudadanía, y cumplir con el deber de permanecer en casa, porque solo así podremos parar la curva
de este virus y salir de este oscuro túnel. Deciros que cuando finalice el confinamiento, no
desfalleceros a la hora de abordar el impacto y las consecuencias económicas y sociales
que este virus pueda dejar en nuestra ciudad. Estaremos ahí para todas y todos vosotros.
Porque, ¡junt@s lograremos vencer esta pandemia y reconstruir nuestra ciudad reforzando
valores que tal vez habían quedado atropellados entre tanta inmediatez, ruido, contaminación y, a veces, toxicidad. Estoy segura de que los mejores valores que abanderan a esta
ciudad: la solidaridad, la empatía y la resiliencia ondearán con fuerza.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

la ciutat
La ciutadania té garantits els subministraments
bàsics durant l’estat d’emergència sanitària
La gran majoria dels establiments comercials minoristes de Santa Coloma romanen
tancats, arran de l’estat d’alarma decretat
per l’Estat, amb les següents excepcions:
alimentació, begudes i béns de primera
necessitat, farmàcies, productes sanitaris,
veterinaris, òptiques, premsa i papereria,
benzineres, estancs, tecnologia i telecomunicacions, alimentació per a mascotes,
comerç per internet, telèfon o correspondència, tintoreries i bugaderies, i perruqueries (només servei a domicili).
L’Ajuntament va complementar aquesta
mesura, el passat 23 de març, amb un
decret en què es retallava l'horari dels
establiments d’alimentació, permetent-los
obrir, a tot estirar, fins a les 21 hores. Això
és perquè la Policia Local va comprovar que
alguns establiments estaven oberts fins a
altes hores de la matinada, propiciant un
moviment de persones que afavoria el
descontrol i el no respecte a l’obligació de
romandre a casa. Aquesta prohibició estarà
vigent fins que es decreti el cessament de
l’estat d’alarma. Durant aquest període,
també es recomana a la ciutadania que es
redueixi al mínim imprescindible
l’assistència als establiments comercials.

Mercats municipals

Altres de les mesures que s’han establert
en l’àmbit del comerç són la suspensió dels

Suport a l'ocupació
L’empresa municipal Grameimpuls,
dona suport als serveis essencials
decretats per l’estat d’alarma, proporcionant persones treballadores qualificades i/o amb experiència laboral, per
ocupar llocs vinculats principalment a
l’atenció a les persones dependents,
neteja, cuina de col·lectivitats i atenció
als centres de distribució alimentària.
Informació i consultes al 93 466 15 65,
de 10 a 13 h, i al correu electrònic:
informacio@grameimpuls.cat.

mercats de venda no sedentària (mercats
ambulants), així com la recomanació als i
les paradistes dels mercats municipals de
limitar l’aforament i reforçar les mesures
higienicosanitàries. Els horaris dels tres
mercats municipals (Fondo, Sagarra i
Singuerlín) s’han modificat temporalment,
reduint-se a l’horari de matí, i en el cas del
Sagarra també tancant els dilluns, i han
reforçat el servei de repartiment a domicili.
Tota aquesta informació es pot consultar
als perfils socials de cadascun dels mercats.
Pel que fa als forns degustació, només
poden estendre pa i productes alimentaris
per emportar. Resta prohibida la degusta-

El objetivo es facilitarles la tramitación de
ayudas (ceses de actividad, moratoria de
pagos fiscales o laborales, avales y líneas
de préstamo, ayudas de la Generalitat...)
con motivo de la crisis del Covid-19.

Pagament
d'impostos
Han estat ajornats els terminis de pagament de l'impost de circulació de
vehicles. I s'ha suspès el període voluntari de pagament de:
» Taxa d'ocupació de la via pública
(terrasses)
» Xurreries, aparells recreatius i
expositors
» Guals
» Taxa de les parades dels encants
» Preu públic de l'Escola Municipal de Música

L’Agrupació del comerç està treballant en
coordinació amb associacions d'altres municipis per oferir el servei de repartiment a
domicili mitjançant la plataforma:
www. adomicili.slowshopping.cat

Impuls a un paquet de mesures
econòmiques per pal·liar la crisi

A causa de l’estat d’alarma i durant el
temps que aquest es mantingui, els aparcaments públics de la ciutat, gestionats
per l’empresa municipal Gramepark, han
adaptat el seu horari al públic amb la
finalitat de donar servei a les empreses,
organismes, entitats i persones que el necessitin i estiguin autoritzats a desenvolupar la seva feina. Els horaris provisionals
dels aparcaments són:
• Aparcament de la Vila. Manté
l’horari habitual, obert les 24 hores.
• Aparcament de Rambla de Sant
Sebastià. Està obert de dilluns a dissabte, de 8 a 20.30 h. Els diumenges i
festius romandrà tancat.
• Aparcament de Rambla-Metro
del Fondo. Està obert de dilluns a
dissabte, de 8 a 20.30 h, i els diumenges
i festius de 9 a les 16 h.
• Aparcament de Jacint Verdaguer-Mercat. Obert de dilluns a
dissabte, de 8 a 20.30 h, i els diumenges
i festius romandrà tancat.

Zona blava lliure
L'Ajuntament ha decidit suprimir el cobrament de la Zona Blava d'aparcament
fins a nou avís.
L'objectiu d'aquesta mesura és evitar
la rotació en l'aparcament, per tal de
donar suport a les mesures decretades
per reduir la mobilitat de la ciutadania,
adoptades per part de la Generalitat i el
Govern central.

Moratòria hipotecària

Les persones amb un
préstec o crèdit hipotecari
en situació d’atur o, si
són empresaris o professionals que pateixin una
FOTO
pèrdua substancial
dels1
ingressos o que hagin
de suportar una caiguda
de les vendes de més del
40%, poden presentar
una sol·licitud a la seva
entitat financera perquè
suspengui el pagament
del deute hipotecari
(amortització de capital
i interessos) durant el
termini d’un mes.

Personas empresarias,
autónomas o comerciantes
Grameimpuls ha creado también la
línea telefónica 93 466 52 24 para
ofrecer información dirigida a las
personas autónomas, empresarias o
comerciantes de la ciudad.

ció al local de cafè, pastes o begudes.
El funcionament de la moneda local
(grama) continua amb normalitat. Cal
recordar que hi ha molts establiments
d’alimentació de la ciutat en què es pot
pagar en grames. Per a qualsevol dubte, la
ciutadania es pot adreçar a l'oficina Tècnica de la Moneda Local, als telèfons 93 466
53 73 / 722 35 67 33 o al correu:
gramamoneda@gramamoneda.cat.

Nou horari dels
aparcaments públics

Amb l’objectiu de poder contribuir en
la lluita contra la crisi provocada per la
pandèmia del COVID-19, s'han adoptat
diverses mesures econòmiques en matèria
d'habitatge i de suport a l'ocupació.

Habitatge municipal

L’empresa municipal Gramepark no passarà a cobrament els rebuts de lloguer dels
98 habitatges públics i dels 48 habitatges
de la Borsa Social de Lloguer. La mesura
entra en vigor a l’abril i serà vigent fins que
finalitzi l’estat d’alarma.
Pel que fa a les persones llogateres de la
Borsa Social d’Habitatge: s'ofereix una
quitació del 50% de la renda (màxim
quatre mesos) i el fraccionament d'aquest
període a retornar fins a tres anys. Quant
als habitatges de Gramepark, gaudiran
d'un fraccionament en el lloguer d'aquests
quatre mesos a retornar fins a tres anys.
L'Oficina Local d'Habitatge atén dubtes i/o
consultes d'habitatge a:
» informacio@gramepark.cat
» ayudasalquiler@gramepark.cat
» Telèfon (93 392 47 45) i per a tràmits
a: www.seuelectronica.gramepark.cat

A juts al lloguer per a gent gran

La Generalitat ha aprovat les bases per regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència
pública competitiva, per facilitar l'accés i
la permanència en un habitatge en règim
de lloguer a persones de 65 anys o més en
risc d'exclusió social. Les dues oficines de la
Generalitat a la ciutat informen dels ajuts.

A jornades les quotes de l'acr1

S'ha acordat un ajornament temporal
de les quotes de l'Àrea de Conservació i
Rehabilitació (ACR1). Les 282 famílies
que van participar-hi, a la zona del carrer
Pirineus i voltants, no pagaran temporalment els rebuts de les obres de reforma de
les seves comunitats.

L’OMIC està operativa
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es troba operativa de
forma no presencial mitjançant el correu
electrònic: omic@gramenet.cat, amb la
funció d'atendre consultes de consum i
donar resposta de forma telemàtica.

Atenció telefònica
a l'Ajuntament
A causa de la pandèmia del coronavirus,
ha quedat aturada tota l'activitat administrativa a l'Ajuntament i s'han suspès tots
els terminis de presentació de documentació que hi pugui haver actualment. No
hi haurà, a més, atenció presencial.
Per aquest motiu, l'Ajuntament ha posat
en marxa aquesta línia d'atenció
telefònica: 93 462 40 09. Es pot
trucar de 9 a 14.30 h, de dilluns a
divendres.
A més, es pot contactar permanentment
al correu: oiac@gramenet.cat i al
tràmit de Queixes i suggeriments
del web municipal:
www.gramenet.cat/seu-electronica/queixes-i-suggeriments

Centres d'empreses

Les persones emprenedores allotjades als
centres d’empreses Can Peixauet i Bosc
Llarg, que gestiona Grameimpuls, no
hauran de pagar el lloguer durant l’estat
d’alarma. Només hauran d’abonar els
consums (aigua, electricitat, connexions)
en cas que es produeixin. No caldrà
realitzar cap tràmit; s’aplicarà d’ofici i de
manera immediata.
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Treballs de desinfecció
a espais prioritaris per
contenir la propagació
del Covid-19

L'Ajuntament destina més serveis a ajudar
els col·lectius més vulnerables de la ciutat
Des dels inicis del confinament decretat pel govern, i en el marc del decret municipal
d’emergència, l’Ajuntament manté un equip d’atenció social que recull, analitza i gestiona qualsevol necessitat relacionada amb la infància i les famílies, la gent gran i altres
col·lectius vulnerables. Amb aquest equip es pot contactar al telèfon 93 462 40 88 i
per correu electrònic a ebas4@gramenet.cat

Des de l’inici de l’estat d’alarma, i
seguint els protocols marcats pel Ministerio de Sanidad, l’Ajuntament està desinfectant la via pública d’una cinquantena
d’espais prioritaris, amb una freqüència
aproximada de dos cops al dia. Es tracta
de llocs i equipaments que, per ser
considerats essencials, han de romandre
oberts, com ara l’Hospital, els CAPS, les
residències de gent gran, l’entorn dels
mercats municipals i els grans supermercats, les comissaries, les farmàcies o les
estacions de metro. La desinfecció es
realitza amb verricides, i no té cap
impacte sobre les mascotes.
Els objectius bàsics són garantir la salubritat dels espais públics i de trànsit, mitjançant l’establiment de mesures concretes de neteja i desinfecció, alhora que
regular la presència dels equips al carrer,
per tal de garantir els serveis mínims,
sempre tenint en compte els criteris de
seguretat per al personal treballador.

Serveis de neteja

En paral·lel, s’ha intensificat la neteja de
la via pública a tots els carrers, places
i espais de Santa Coloma. I es manté el
servei de recollida de residus i reciclatge,
com a eina fonamental en la lluita contra
la pandèmia.
D’altra banda, la coordinació permanent
dels Serveis Territorials amb altres organismes governamentals, com la Generalitat o l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), ha orientat a l’Ajuntament en
la presa final de decisions, com ara la
paralització de les obres públiques no
essencials a la ciutat o la posada a disposició del govern català d’equipaments per
convertir-los, si fos necessari, en espais
sanitaris provisionals. En aquest sentit,
s’han ofert a la Generalitat els poliesportius Joan Del Moral i La Bastida.

S’ha mantingut i reforçat el servei d'àpats
a domicili i el servei take away per a
persones que viuen soles o que les condicions de l'habitatge no els permeten cuinar.
La setmana passada es van repartir 650
menús per a infants dels Centres Oberts i
3.700 menús a domicili i take away a
persones soles i sense cobertura familiar; en
l’atenció a les necessitats d'alimentació dels
infants que assisteixen als Centres Oberts i
dels instituts de la ciutat, la col·laboració del
Centre Obert Rialles ha estat cabdal.
Des del 16 de març, està actiu un dispositiu
especial de localització de persones sense
sostre, compost per dos professionals que
pentinen la ciutat cada nit, de 19 a 23 h, i
que ha ofert allotjament d’urgència a 28
persones. Tres d’elles han rebutjat l’ajut per
diferents motius. Les persones que es detecten que són d’altres poblacions se´ls deriva
als recursos de les ciutats d’on provenen.
També s’ha posat en marxa la distribució
de targetes moneder (carregades amb
un import de 40 €) per a tot l’alumnat de
primària que tenia concedida una beca
menjador per part de la Generalitat. A
més, l’Ajuntament n'està gestionant 327
més, per tal de cobrir la necessitat dels
nens i nenes que no van poder obtenir
aquesta beca i dels que tenien beca a la llar
d’infants, i així arribar a totes les famílies
vulnerables. Les targetes es recarreguen
de manera automàtica i, per tant, si les escoles romanguessin tancades més temps,
es realitzarà una càrrega de saldo addicional. Així doncs, és important no llençarles. Més informació a: 94 462 40 51.

D’altra banda, els Serveis Socials estan treballant en estreta col·laboració amb les sis
residències de gent gran de la ciutat, per tal
d’ajudar-les a resoldre les seves necessitats i
donar suport en la coordinació amb els serveis de salut, i garantir així el benestar dels
i les residents i del personal que hi treballa.
El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
s'ha reorganitzat temporalment per donar
cobertura, de forma prioritària, a les
persones que no tenen cap suport familiar,
i se’ls mantenen serveis indispensables,
com les higienes, la medicació, la cuina o
les compres. Les famílies poden trucar al
934 624 067 per informar-se del canvi de
circumstàncies de les seves persones grans
usuàries i del reajustament dels serveis.
També es manté el repartiment d’aliments
de la Creu Roja i de l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU), l’acompanyament
telefònic de les famílies en seguiment de
l’Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència
(EAIA), i l’acompanyament de famílies vulnerables per SMS dos cops per setmana.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
també ha decidit tancar les fonts dels 51
parcs metropolitans, entre els quals es
troba Can Zam. La mesura de l'AMB, que
ha estat acordada amb tots els ajuntaments, s’ha pres perquè el seu ús comunitari augmenta el risc que s’encomani la
malaltia del Covid-19, ja que hi ha contacte amb les mans i la boca. També s’ha tancat el Parc Fluvial del Besòs i els espais
naturals de la Serralada de la Marina.
Cal assenyalar que el subministrament
d'aigua a les llars és completament segur i
està garantit.

El colectivo de personas mayores es el
más sensible a los efectos devastadores
del coronavirus. Por este motivo, desde
el inicio del estado de alarma, el Ayuntamiento presta especial atención a la
situación en que se encuentran las
residencias de mayores que hay en Santa
Coloma y colabora en su buen funcionamiento, en la medida de lo posible. Todas las residencias de nuestra ciudad son
privadas, excepto la situada en la avenida Ramon Berenguer, que depende de la
Generalitat. Este centro hizo encender
todas las alarmas a finales de marzo,
cuando de las 144 personas residentes,
72 estaban aisladas por coronavirus (con
la plantilla de trabajadores afectada o
aislada también en un 65 %), y se habían
producido varias muertes.
La alcaldesa, apoyada por los cuatro
grupos políticos municipales, exigió a
la Generalitat que se tomaran medidas
urgentes para preservar la salud de los y
las residentes; la Unidad Militar de Emergencias, a petición del Ayuntamiento,
desinfectó las instalaciones del centro;
se intentó paliar la falta de recursos y de
material (guantes, batas, mascarillas), y
se consiguió que se hicieran algunos test
a residentes para descartar contagios y
poder trasladarlos con sus familias.
En todo momento, el Ayuntamiento ha
estado, y está, en contacto con la dirección del centro y con los familiares de las
personas residentes para ofrecerles todo
el apoyo posible.

Policia Local i Mossos vetllen per la seguretat i
multen conductes que poden augmentar els contagis
es fa prioritzant al personal
sanitari o col·lectius vulnerables, com la gent gran.

Tancats parcs, jardins i fonts

Amb l'objectiu d'extremar precaucions
i evitar el contagi del Covid-19, tots els
parcs de Santa Coloma romanen tancats,
així com les fonts dels parcs, jardins i
places. Només resten obertes les fonts
habilitades per a mascotes.

Situación desesperada
en la residencia
Ramón Berenguer

Des de la declaració de l’estat d’alerta,
la Policia Local ha intensificat la seva
presència als espais públics per poder fer
complir les mesures de confinament i
evitar, així, una major propagació del
virus. La coordinació amb els Mossos
d’Esquadra, el Cos Nacional de Policia
(CNP) i els diversos serveis municipals és
permanent en les actuacions d’emergència derivades de la pandèmia.

interposades ja eren de 1.363. Conscients
que, a mesura que passin els dies, el
confinament es farà més dur per a la
ciutadania, els cossos de seguretat continuen amb els seus advertiments a fi de
conscienciar la gent de la necessitat de
quedar-se a casa i sortir-ne només en cas
de necessitat extrema, per fer la compra,
passejar el gos, i els altres supòsits coberts
pel decret de confinament.

Els dos cossos policials col·laboren en la
distribució de les patrulles i en la vigilància i sanció de les conductes que no
respecten el decret de confinament. Fins
al passat dilluns, 6 d’abril, les sancions

La Policia Local és l’encarregada d’administrar i tutelar el material sanitari provinent
d’organismes oficials o donacions, que es
redirigeix als centres assistencials. Aquesta
distribució, feta amb criteris de necessitat,

Els cossos de seguretat
locals també donen suport
i acompanyament a les
tasques de desinfecció
d’espais sociosanitaris
que la Unidad Militar de
Emergencias (UME) i els
serveis municipals duen a
terme a la ciutat, així com
el seguiment de possibles
emergències en els equipaments de caràcter sanitari
i assistencial, considerats
punts sensibles en prevenció i respecte a
les mesures dels decrets emesos.
És molt important el control que la Policia
Local du a terme en horari nocturn, per
tal de solucionar incidències de serveis
bàsics com l’enllumenat o el subministrament d’aigua potable, en coordinació amb
les empreses proveïdores de serveis. La
Policia Local també té en marxa un dispositiu per a la gestió dels procediments de
suspensió o adaptació dels serveis ambientals i de suport al treball de la mateixa
policia, com les tasques de desinfecció
dels vehicles municipals operatius durant
l’estat d’alarma.
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la ciutat
El voluntariat es bolca
amb els més vulnerables
El Punt del Voluntariat treballa, de
manera telemàtica, amb 33 entitats, per
coordinar tasques com el repartiment de
menjar o la confecció de materials, tenint
en compte les mesures de confinament
decretades. Unes 30 persones produeixen
mascaretes, que cusen a casa, i voluntariat de Protecció Civil, coordinat amb
Policia Local, en fa la distribució. Tres
clíniques esterilitzen les mascaretes
(dues veterinàries: Dualvet i Gramenet, i
la Clínica dental Sant Mar). Hi ha més
d’un centenar de persones voluntàries en
llista d’espera.

L'Hospital de l'Esperit Sant continua amb les mesures
excepcionals per fer front a la pandèmia del coronavirus
Accés a l'hospital

Només poden accedir a l'Hospital els visitants autoritzats i els pacients que tenen
una visita, tractament o ingrés programat
i confirmat. I únicament es permet la
presència d'un acompanyant per pacient.
Es recomana abstenir-se d'anar-hi si: es
presenten símptomes respiratoris, gripals
o febre; s'ha estat en zones de risc en els últims 14 dies; s'ha tingut un contacte estret
amb un cas probable o confirmat d'infecció
per coronavirus. També, s'aconsella als
familiars i als visitants rentar-se les mans
amb aigua i sabó a l'entrada i la sortida
del centre (als lavabos dels visitants).
D'altra banda, s'ha restringit l'accés dels
acompanyants a Urgències. Pel que fa a les
urgències de traumatologia i cirurgia s'han
reubicat en un altre espai, però cal passar
igualment per Admissions d'Urgències.

D’altra banda, la impresora 3D del Pompeu
Lab ha fabricat mascaretes durant uns dies
i ara ha començat a produir viseres de protecció, que van destinades a la Policia Local
i a diferents centres sanitaris.
El Punt de Voluntariat i els Serveis Socials
es coordinen per dur a terme el repartiment
d’aliments, i fan una crida a la ciutadania
perquè s’organitzi en les seves comunitats i
ajudi a les persones més vulnerables a treure les escombraries o fer la compra.

Concurs per a la canalla
sobre el coronavirus

Els i les educadores del Centre de
Recursos infantils i juvenils Rellotge XXI
també estan confinades a casa seva, però
no deixen de pensar activitats per compartir amb les famílies i el jovent de la ciutat
mitjançant les xarxes socials (facebook:
@rellotge21). També, han convocat diversos concursos: de dibuix, contes, còmic i collage, en les categories d'infantil
i juvenil, sobre el coronavirus. Hi ha temps
per presentar-se fins que s'acabi el període
de confinament. Els premiats rebran un
lot de material escolar i tothom que hi
participi serà obsequiat amb un pendrive.
Les obres es poden lliurar en persona a
l'adreça del centre (c. Rellotge, 21) el dia
que es reprenguin les activitats o enviar al
mail: rellotgexxi@gramenet.cat

Formació online a
les aules d'informàtica
Les aules d'informàtica dels centres
cívics i casals municipals també se sumen
al #joemquedoacasa i ofereixen per mitjà
de les seves xarxes socials vídeos de suport
i formació online en diverses temàtiques.
Se'n pot gaudir als seus comptes de
Facebook(@centrescivicssantacoloma) i
Instagram (@centrescivicsscg).

Voluntariat per cuidar
animals de companyia
L'Ajuntament, amb la col·laboració de
Veu Animal, possibilita acollides temporals per a animals de companyia de
persones propietàries hospitalitzades.
Les persones interessades a rebre aquest
servei poden contactar a:
• Telèfon: 646 05 89 79
• puntvoluntariat@gramenet.cat

Enviament de missatges de suport

L'Hospital de l'Esperit Sant manté
activades, en compliment de les directrius
decretades pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, diverses mesures
excepcionals per fer front al coronavirus,
tant pel que fa a l'accés al recinte com a les
visites, les urgències, la realització de
proves i intervencions, i l'atenció als parts.
Des de l'11 de març, la xifra d'ingressos de
pacients amb Covid-19 ha estat de 390.

Parts derivats a Sant Joan de Déu

L'Hospital ha deixat d'atendre parts mentre
duri l'actual alerta sanitària. Les pacients
que tenen previst donar a llum en les pro-

peres setmanes són derivades a l'Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
Aquest canvi s'emmarca en la voluntat del
Servei Català de la Salut de concentrar els
parts en centres on no s'atenen malalts de
Covid-19 i té un doble objectiu. D'una banda, es busca preservar la salut de les dones
que hagin de donar a llum durant la pandèmia i, d'una altra, es vol alliberar recursos
als diferents hospitals per destinar-los al
tractament de pacients amb coronavirus.
D'altra banda, s'hi tornen a atendre les urgències ginecològiques durant les 24 hores.

Es reforcen els serveis d'atenció a les
dones en situació de violència masclista
En situacions d'urgència també pots trucar
als telèfons:
• 900 900 120 (telèfon 24h, gratuït i
confidencial)
• 93 462 40 10, Policia Local.
• 112, Emergències.

Amb la finalitat de donar suport a les
dones en situació de violència masclista
durant aquest dies de confinament, des de
l'Ajuntament seguim oferint els nostres
serveis d'informació i atenció especialitzada.
Si estàs patint una situació de violència
masclista i necessites informació i atenció
truca'ns a: Centre d'informació i recursos per
a dones (CIRD): 934 66 14 11/ 690879615

A més, a «Santa Coloma Xarxa Violeta»,
pots consultar la Guia de Recomanacions
d'actuacions vers la violència masclista en
temps de confinament.
» Campanya «Establiment segur
contra la violència masclista», a la
qual s’hi han adherit farmàcies i comerços
colomencs, que han posat en un lloc visible
un cartell amb un missatge per recordar
les dones que poden comptar, al llarg del
confinament, amb el seu suport per trucar
al 900 900 120 o al 112 (emergències).

L'Hospital també ha posat en marxa una
campanya perquè la ciutadania pugui
fer arribar missatges de suport, tant als
pacients afectats per Covid-19, que estan
aïllats i sense possibilitat de tenir amb
ells un familiar, com als professionals que
els tracten cada dia, per tal que se sentin
més acompanyats. Els missatges poden
ser en forma de carta, dibuix, fotografia o
vídeo i s'han d'enviar al correu electrònic:
noesteusols@fhes.cat.

Com saber d'un familiar ingressat

Per contactar amb els professionals que
atenen a un familiar afectat per Covid-19
es pot trucar a:
• Hospitalització: 671 062 400
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Dissabte i diumenge, de 9 a 17 h
• Urgències: 670 283 261. De dilluns
a diumenge, de 9 a 21 h

En marcha un servicio
de atención psicológica
El Ayuntamiento de Santa Coloma, junto
al Máster de Autoliderazgo y conducción de
grupos de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Barcelona, ha creado una
red de profesionales de la Psicología para
atender situaciones emocionales, enmarcada en el Plan de Emergencia Municipal
#COVID19.
Las personas que se sientan mal, que
noten que la situación de confinamiento
les agobia o que crean que necesitan atención de un equipo profesional, pueden
llamar al 93 462 40 05 (de martes a
viernes, de 17 a 22 h), enviar un mensaje
a 30mastergrupos@ub.edu o a su
página de Facebook: Apoyo Psicosocial
MasterGrupos. Para que los profesionales puedan ponerse en contacto, se ha de
indicar el nombre y el teléfono.

25.000 esportistes aturen l'activitat esportiva Las personas con TEA
Uns 25.000 esportistes i prop de 150 clubs han paralitzat la seva activitat. L'emergència
sanitària del Covid-19 ha obligat a suspendre les activitats esportives i a tancar les
instal·lacions municipals i privades. En tots els equipaments s'estan complint els protocols
establerts de control, seguretat i seguiment. El tancament afecta als quatre pavellons
(Raval, Juan del Moral, La Bastida i La Colina); als quatre camps de futbol (Nou Municipal,
Ca Zam I i II, i Oliveres); a les set pistes de petanca (Santa Coloma, Raval, Can Mariner,
Guinardera, Oliveres, Riera Alta i Can Calvet); a la pista d'atletisme Antonio Amorós; a la
pista poliesportiva Prat de la Riba; a la pista Nou Oliveres; al Frontó municipal, i als
complexos esportius Duet Can Zam, Duet Fondo, Raval i Torribera. Els clubs i les persones
usuàries dels equipaments poden adreçar les seves consultes a: esports@gramenet.cat

pueden dar paseos

Las personas con trastornos del espectro
autista (TEA) están autorizadas a realizar
paseos, siempre que se respeten las
medidas para evitar el contagio. Los o las
acompañantes deberán llevar un brazalete azul, además del diagnóstico de
TEA. El Ayuntamiento muestra su apoyo
a todas las familias y personas con TEA.

