
Catàleg d’eines municipals per afrontar 
la pandèmia de la Covid-19
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Les parades del mercat també estan incloses en aquestes paquet d’ajudes per pal·liar la crisi econòmica

L’Ajuntament implantarà un portal de compra ‘on line’ per fomentar el comerç local

Més ajudes per a la 
restauració i el comerç

Fins aquest dissabte 21 la 
Biblioteca Municipal acull 
una de les poques activitats 
permeses a causa de les 
restriccions: una exposició 
de quadres de 25 dones 
inventores il·lustrades amb 
aquarel·la i tinta xinesa, 
anomenada “Súper woman, 
súper inventora”. És una 
obra realitzada per Alejandra 
Villanueva (o Sandra Uve 
com a nom artístic) que 
pretén recordar el paper 

de les dones al llarg de la 
història i que s’acompanya 
amb textos que expliquen el 
cas de cada una. S’inclouen 
referents com Gerturde 
Elion, la científica que va 
desenvolupar el primer 
tractament contra la 
leucèmia; Hedy Lamarr, la 
inventora del primer sistema 
de comunicacions sense 
fils o Angela Ruíz Robles, 
la precursora del llibre 
electrònic, entre altres.

Més activitats 
suspeses  
‘sine die’
Les mesures de contenció 
de la pandèmia han forçat 
l’Ajuntament a afegir a la 
llista d’ajornaments més 
activitats d’oci i cultura que 
es farien al novembre, sense 
cap data prevista. Entre 
elles, les obres de teatre de 
Hai, la pescadora de somnis 
programada pel dia 15 de 
novembre i el 9è concert del 
Cercle de Jazz previst pel dia 
20 d’aquest mes.

Després d’implementar un 
pla de xoc per fer front a la 
primera onada de la pandè-
mia, l’Ajuntament de l’Amet-
lla del Vallès ja treballa en 
un paquet d’ajudes al petit 
comerç, als autònoms i als 
sectors més afectats per la 
Covid-19.  

Aquest pla es durà a terme 
mitjançant tres vies dife-
rents, tal com explica el regi-
dor de Sanitat, Jaume Durall: 
“D’una banda, comptarà amb 
un seguit d’ajuts econòmics 
per afrontar la urgència 
derivada de les afectacions. 
La segona via consistirà a 
implantar des de l’Ajunta-
ment un portal de compra 
on line on s’hi pugui adherir 
tot el comerç local amb la 
finalitat de fomentar-lo. I 
una tercera pota d’aquest pla 
consistent en mesures fiscals 
de reforç.” 

En la mateixa línia que 
a la població veïna de la 
Garriga, la concessió de les 
subvencions es farà a través 
d’unes bases, en règim de 
concurrència, per així “garan-

tir l’accés als ajuts sobre la  
base de criteris objectivables, 
coneguts i no discrecionals”, 
indicava Durall. 

El paquet d’ajudes pro-
posat pel 2021 ha de servir, 
segons Durall, “juntament 
amb les d’altres adminis-

tracions, per pal·liar els 
perjudicis econòmics que 
estan patint el comerç i la 
restauració local”. Unes 

mesures que s’afegiran a les 
ja adoptades pel govern local, 
com la suspensió de les taxes 
referents al mercat setmanal, 
la condonació dels lloguers 
de les naus municipals i les 
quotes dels serveis suspesos 
o el reforç en els ajuts a l’ali-
mentació.

En aquests moments, 
l’equip de govern treballa el 
pressupost del 2021 amb la 
idea de “mantenir aquelles 
partides que es van fer ad 
hoc per la pandèmia i la crisi 
social i econòmica que se’n 
deriva”, manifesten. De fet, 
en la població vallesana, 
l’aprovació del pressupost 
del 2020 es va retardar fins 
passat el primer terç de l’any, 
fet que va permetre replan-
tejar-lo en la seva totalitat, 
reforçant l’àrea de serveis 
socials i sanitat. 

Segons el regidor Durall, 
sentencia que no ha comptat 
amb el suport de l’oposició: 
“Quan vam intentar apro-
var el pressupost 2020 amb 
totes les mesures s’hi van 
oposar fins al punt de pre-
sentar unes al·legacions que 
van enrederir encara més la 
posada en marxa d’aquestes 
mesures. Ens hem trobat una 
oposició que, lluny d’enten-
dre el moment, ho ha apro-
fitat per fer l’oposició més 
critica i desfermada, pensant 
que traurà rèdit d’aquesta 
situació tan complicada de 
gestionar.”

Restaurants 
amb menjar  
per emportar
Per ajudar la restauració que 
s’ha vist tan afectada per les 
restriccions, l’Ajuntament 
de l’Ametlla ha creat un 
llistat de restaurants i bars 
que donen servei de menjar 
per emportar i que es pot 
trobar en la web oficial 
del municipi. En el cas que 
no hi siguin totes, hi ha la 
possibilitat de contactar-hi a 
través de comerc@ametlla.
cat per afegir-les.

Acaba el termini 
pels pressupostos 
participatius
Fins aquest diumenge 
22 de novembre es podrà 
votar per alguna de les 18 
propostes finalistes dels 
pressupostos participatius 
d’inversions municipals 
per al proper 2021. 
Entre aquestes, hi ha la 
construcció d’un nou parc 
infantil o la reducció de la 
velocitat i al millora de la 
seguretat viària al barri de 
Can Camp, entre d’altres. 

La biblioteca acull  
una exposició feminista
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Aquestes festes,
l'Ajuntament de Bigues i Riells
et porta el Nadal a casa!

La regidoria de Promoció Econòmica posa en marxa un servei de repartiment a domicili gratuït per als
restauradors i comerciants del municipi. "T'ho portem a casa" vol ajudar-los a combatre les conseqüències de

la COVID-19.
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Degoteig perserverant de 
mesures a Bigues i Riells
L’Ajuntament ha llançat aquesta setmana el servei a domicili “T’ho portem a casa”
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El camió de Protecció Civil es va fer servir per desinfectar carrers i espais

La tasca de l’Ajuntament de 
Bigues i Riells des de l’inici 
de la pandèmia i fins ara ha 
estat incessant per mirar de 
resoldre, pal·liar, ajudar i 
donar suport a tota la població 
i tots els sectors econòmics 
afectats. El degoteig de mesu-
res i propostes ha culminat, 
de moment, aquesta setmana 
amb l’entrada d’una nova eina 
gratuïta per als restauradors 
i comerciants, “T’ho portem a 
casa”, consistent en el servei 
a domicili de les comandes 
que facin els veïns als establi-
ments del municipi.

Des del primer dia, explica 
l’alcalde Joan Galiano, ja es 
va treballar per donar tot el 
suport a la gent gran i a les 
persones més vulnerables. “Al 
municipi tenim 1.500 perso-
nes de més de 65 anys, I què 
vam fer? Encara que estigues-
sin sanes o no, que estiguessin 
aïllades o no, els vam portar 
menjar, medicaments i tot el 
que necessitaven a través de 
Protecció Civil, de la Policia 
Local o dels agents cívics.” 
Aquest punt de l’atenció 
domiciliària el remarca també 
Marta González, cap de l’Àrea 
de Serveis a les Persones. “És 
molt important aquest servei 
tenint en compte que el muni-
cipi te 23 urbanitzacions, i 
l’aïllament d’algunes persones 
és important. 

Un altre dels serveis que 
es va reforçar molt des del 
primer moment va ser el del 
Banc dels Aliments, i en comp-
tes que haguessin de venir a 
recollir els productes, els els 
portaven a casa gràcies als 
voluntaris d’El Rebost. 

Amb el pas dels dies es van 
anar sumant altres iniciatives 
veient les necessitats que 
sorgien, com l’obertura d’un 
assessorament psicològic en 

línia. “Vam fer un seguiment 
de les persones grans que 
vivien soles per detectar les 
seves necessitats a partir 
d’uns barems establerts per 
un equip de professionals, 
per determinar el seu grau de 
soledat, dependència i vulne-
rabilitat. Alguns els vam aten-
dre des del minut zero, i així 
també vam detectar algun cas 
de Covid-19.”

Galiano també destaca la 
mesura presa des del primer 
dia dins l’Ajuntament de divi-
dir el personal municipal en 
dos grups, que feien torns de 
fer teletreball o jornada pre-
sencial cada 15 dies. 

En aquella primera fase, 
l’Ajuntament va posar a dis-
posició del CAP un vehicle 
municipal per fer les visites a 
domicili, i des del primer dia 
es va fer servir el camió d’ex-
tinció d’incendis de Protecció 
Civil per desinfectar carrers i 
espais més transitats. En l’àm-
bit educatiu, l’Ajuntament 
es va posar a disposició dels 
centres per determinar les 
necessitats per seguir el curs 
en línia.

Una altra de les mesures 
més potents, segons l’alcalde, 
és la que entra en vigor aques-
ta setmana, “i que servirà per 
reforçar el comerç i la restau-

ració locals”. D’aquesta mane-
ra se’ls ofereix un servei gra-
tuït de repartiment a domicili 
dels seus productes. El consis-
tori es fa càrrec de la despesa 
del repartiment i així permet 
als professionals arribar a més 
persones, i a la població del 
municipi a estar totalment 
proveïda sigui quina sigui 
la seva situació, i garanteix 
així la salut i la seguretat de 
tothom. Les comandes poden 
ser de tot, des d’una llibreta 
fins a un menú per emportar, 
passant per una bombeta o 
un electrodomèstic. Aquesta 
iniciativa compta amb la col-
laboració de Bigues i Riells 
Comerç Actiu (Birca). Preci-
sament, González destaca el 
paper d’aquesta associació de 
botiguers per tirar endavant 
algunes de les iniciatives.

De cara al futur proper s’ha 
preparat la programació d’un 
mes des del 5 de desembre 
amb microactivitats reparti-
des pel territori.

MESURES ECONÒMIQUES

També en el moment en què 
es va veure com la pandè-
mia afectava els diferents 
sectors es van establir tres 
línies d’ajuts extraordinaris. 
Una línia per a les activitats 
econòmiques afectades per 
l’estat de l’alarma amb la 
subvenció del 25% del rebut 
de la taxa de residus comer-
cials; una segona línia per les 
activitats econòmiques amb 
ocupació de la via pública 
(terrasses), amb la subvenció 
del 100% del rebut de les 
terrasses, per l’ocupació de 
la via pública amb taules i 
cadires, i una tercera subven-
ció per al segon trimestre de 
l’ocupació de via pública amb 
parades de mercat.

Tornada a la 
normalitat amb 
total garantia
En la segona fase i la des-
escalada, ja amb tots els 
serveis essencials coberts, 
es va començar treballar en 
altres qüestions, comenta 
González. Així, de seguida 
va obrir el mercat, situat 
en carrers amplis i amb la 
possibilitat de tenir les para-
des molt espaiades. “A més, 
vam obrir un nou mercat 
molt humil de productes 
essencials a Riells.” També 
es van fer algunes activitats 
per al jovent, en coordinació 
amb El Cau; al juliol va obrir 
l’escola bressol gratuïta per 
tothom, i es va obrir la Bibli-
oteca amb servei de préstec, 
i l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà. En l’àmbit cultural es 
va celebrar el Festival de Jazz 
a l’aire lliure o les Jornades 
de Patrimoni. A l’estiu, quan 
bars i restaurants van obrir 
de nou se’ls va permetre 
que, amb control, ampliessin 
les terrasses “per pal·liar el 
dèficit d’atenció que tenien 
dins el local”. I al setembre, 
amb l’inici del curs i en coor-
dinació amb les direccions 
dels centres, es van reforçar 
aspectes com la neteja, que 
s’ha arribat a triplicar. A 
l’estiu, l’Ajuntament també 
va replicar targetes mone-
der per a les famílies que ho 
necessitaven.

Unitat especial 
de seguiment 
de la Covid-19
L’Ajuntament va ser l’en-
carregat de crear una unitat 
especial de seguiment de 
Covid-19 per gestionar la 
crisi. Un cop detectades les 
persones afectades, se les 
ha acompanyat en tot el 
procés: gestionar l’angoixa 
per la trucada i l’espera al 
061, l’assessorament de com 
actuar un cop confirmada la 
infecció, o el seu seguiment 
psicològic i de salut. “Des de 
Serveis Socials s’ha avaluat 
cada cas i s’ha actuat en con-
seqüència.”
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LLUMS, NADAL I SHOP IN CALDES
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
Divendres 27 de novembre, a les 19h a la Plaça de la Font del Lleó 
(Activitat sotmesa a les mesures ANTICOVID vigents)
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Acte d’homenatge a les víctimes de la Covid-19 que es va fer al Molí de l’Esclop de Caldes

risc d’exclusió social. També 
s’ha donat suport a les perso-
nes i famílies amb més neces-
sitat econòmica a través de 
les prestacions econòmiques 
per a despeses urgents i bàsi-
ques com alimentació, roba, 
subministraments i allotja-
ment. Es va ampliar el servei 
de teleassistència a majors 
de 65 anys i es va continuar 
oferint ajuts per material 
escolar, llibres i menjador 

escolar. 
La posada en funciona-

ment de les escoles de Caldes 
ha suposat una inversió en 
educació de més de 20.000 
euros. A més dels treballs 
de manteniment que es fan 
habitualment durant l’estiu, 
es van fer tasques específi-
ques per evitar el contagi: 
l’adequació de nous accessos, 
instal·lació de piques perquè 
els alumnes es puguin ren-

tar les mans i la col·lació de 
materials de protecció com 
mampares. A les escoles del 
Farell, el Calderí i Montbui 
es van col·locar contenidors 
marítims per emmagatzemar 
material i deixar lliure espai 
per fer classes. 

Per poder mantenir l’oferta 
educativa de l’Escola Bressol 
Peixets, es va fer una apor-
tació econòmica de 15.000 
euros.  

Disminueixen 
les denúncies tot 
i que augmenta 
la mobilitat de 
vehicles i persones
En el tercer cap de setmana 
de restriccions perimetrals 
la Policia Local de Caldes ha 
vist augmentar el nombre de 
persones i vehicles a contro-
lar. Amb tot, han disminuït 
les denúncies. 

Des de les 6 de la matinada 
de divendres fins a la matei-
xa hora de dilluns, la Policia 
de Caldes va dur a terme 31 
controls relacionats amb les 
restriccions de les mesures 
de la Covid-19. En total, es 
van controlar 232 vehicles i 
388 persones i es van posar 
12 denúncies: 1 per no fer 
ús de la mascareta, 9 per 
mobilitat indeguda per con-
finament municipal, 1 per 
consum de drogues i 1 per 
desobediència.

El balanç indica que aques-
ta setmana ha disminuït 
el nombre de denúncies, 
respecte a les 34 que es van 
posar la setmana passada. 
Per altra banda, però, el nom-
bre de vehicles i persones a 
controlar ha augmentat en 
64 vehicles i 70 persones. 
També s’ha observat una 
clara reducció de la circula-
ció de vehicles en horaris no 
comercials.

Als alumnes 
confinats de les 
escoles municipals 
se’ls descomptaran 
els dies de la quota
En cas de confinament 
d’algun grup de les escoles 
municipals, als alumnes se’ls 
descomptaran els dies corres-
ponents de la quota escolar 
mensual. Aquesta reducció 
només s’aplicarà si es confina 
tot el grup, no si és de caràc-
ter individual. Se’n podran 
beneficiar els alumnes de 
les escoles bressol, del Taller 
d’Art Manolo Hugué i de 
l’Escola de Música Joan Valls.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha obert diverses línies d’ajuts econòmics

Més de 400.000 euros al servei 
dels sectors més afectats

L’esforç de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui per 
pal·liar els efectes de la crisi 
del coronavirus ha tingut 
un cost d’almenys 433.000 
euros. Aquests recursos 
s’han repartit en cinc línies 
d’actuació concentrades en 
activitats econòmiques locals 
afectades com la restauració, 
els comerços i el mercat. 

Una primera línia de sub-
vencions, amb un import 
de 220.000 euros, va anar 
destinada a activitats econò-
miques afectades per l’estat 
d’alarma. Una va ser de 
45.000 euros per a les terras-
ses que ocupaven la via públi-
ca. Al mercat es van destinar 
38.000 euros; al Centre d’Ini-
ciatives Empesarials, 30.000 
euros, i 100.000 euros a ser-
veis personals i comerços. 

Més enllà de les repercus-
sions empresarials de la crisi 
sanitària, l’Ajuntament tam-
bé ha actuat en àmbits ciuta-
dans com els serveis socials i 
l’educació. Un equip de pro-
fessionals ha ofert atenció i 
ajuda a persones i famílies en 

L’Oficina d’Habitatge tramita més ajudes 
relacionades amb afectats per la Covid
Aquest any l’oficina local 
d’habitatge de Caldes ha 
tramitat 63 ajuts per pal·liar 
els efectes de la pandèmia. 
Aquests s’han sumat a les 
altres ajudes que es tramiten 
des de l’oficina, les referents 
al lloguer just i les d’especial 
urgència. En total, aquest 
any s’han concedit 454 ajuts 
al lloguer. 

“Els ajuts per la Covid-19 , 
s’han destinat a treballadors 

que han tingut un ERTO o 
s’han quedat sense feina”, 
explica Jordi Pruna, cap de 
l’Oficina d’Habitatge de 
Caldes. “Ens hem trobat que 
era gent que normalment 
no necessitava cap ajut eco-
nòmic, i ara, amb aquesta 
situació, s’han vist amb la 
necessitat de sol·licitar-lo. 
És un perfil molt diferent, és 
un ajut que es pot tramitar 
telemàticament i la majoria 

ho ha fet per aquesta via.” 
Així han vist que és un altre 
perfil d’usuaris, general-
ment treballadors autònoms 
i assalariats amb un cert 
nivell professional que estan 
acostumats a realitzar trà-
mits en línia. 

Aquestes subvencions es 
donaven per ordre de sol-
licitud, i consistien en la 
totalitat del pagament del 
lloguer. “Sempre han d’es-

tar justificats per ERTO o 
acomiadament. Depenent 
de la situació es paguen als 
sol·licitants o al propietari 
administrador.” Actualment 
la convocatòria ja està tan-
cada, i es poden demanar 
ajuts urgents que sempre 
estan oberts. 

L’oficina de Caldes tam-
bé presta servei jurídic i 
de mediació. “Aquest any 
també hi ha hagut molt 
demanada relacionada amb 
el lloguer d’habitatges, 
mentre que fins al 2017 la 
principal reclamació era 
sobre les clàusules abusives 
i d’hipoteca”, explica. 
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Objectiu: que ningú quedi enrere
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El casal que es va fer va fer durant el mes d’agost per atendre els infants de les famílies que ho necessitaven

moment per les restriccions 
governamentals o s’ha modi-
ficat el calendari fiscal per 
donar facilitats a les famílies 
a l’hora de fer front als tri-
buts. Per al 2021, el suport 
seguirà i, per exemple, bars 
i restaurants no pagaran res 

per poder tenir terrasses a la 
via pública. 

Canovelles també ha tingut 
en compte la seguretat ciuta-
dana adaptant els serveis de 
la Policia Local a la nova situ-
ació. I s’han evitat possibles 
expedients de regulació tem-

La prioritat de l’Ajuntament 
de Canovelles ha estat que 
“cap veí queda enrere” pels 
efectes que la Covid-19 
pot tenir en la salut de les 
persones o en l’economia 
de les famílies, autònoms i 
empreses, explica l’alcalde, 
Emilio Cordero. Amb aques-
ta premissa han treballat des 
del consistori amb accions 
d’atenció als veïns com el 
seguiment personalitzat de 
col·lectius vulnerables –gent 
gran o les persones que viuen 
soles, entre d’altres– i amb 
un “suport a la ciutadania 
oferint-los recursos per pal-
liar la crisi econòmica que tot 
just comença i que anirà per 
llarg”, indica l’alcalde.

Des de l’àrea de serveis a 
les persones, l’Ajuntament 
està en contacte amb veïns 
de col·lectius vulnerables a 
través del servei d’atenció 
domiciliària i de les trucades 
periòdiques que es fan, han 
incrementat la presència 
d’educadors als carrers per 
detectar possibles persones 
que necessitin ajuda o han 
mobilitzat equips informà-
tics i connexions a internet 
per garantir el seguiment del 
curs escolar de tots els alum-
nes quan han hagut de parar 
les classes per l’impacte de la 
pandèmia. 

En l’àmbit econòmic, 
s’han fet plans de suport 
per als autònoms i les peti-
tes empreses dedicades al 
comerç, la restauració o 
activitats que van haver de 
tancar. Han inclòs ajudes de 
300 euros accessibles “fent 
un tràmit fàcil”, s’ha ajudat 
els marxants del mercat 
setmanal pels diumenges 
que han hagut d’estar atu-
rats, s’han bonificat taxes 
com la d’escombraries als 
establiments que han hagut 
d’aturar l’activitat en algun 

poral d’ocupació a personal 
de serveis municipals com 
l’escola bressol.

S’ha tingut molt present 
la salut de les persones. Per 
exemple, amb la gestió del 
mercat dels diumenges, on, 
quan ha estat necessari, 
s’han adoptat mesures per 
ajudar en la contenció del 
virus. També s’ha col·laborat 
amb les altres administra-
cions. Entre d’altres, amb la 
cessió d’un vehicle que, des 
del març, fa servir personal 
de l’ambulatori per fer visi-
tes domiciliàries i evitar el 
desplaçament de col·lectius 
que poden ser de risc. 

Tampoc s’ha deixat de 
banda la cultura. “És molt 
important per a nosaltres”, 
apunta Cordero. S’han tre-
ballat propostes en línia per 
poder mantenir els espec-
tacles programats i s’han 
pensat accions alternatives 
per la festa major o pels actes 
de les festes de Nadal que se 
celebraran properament.

Amb la pandèmia no s’han 
deixat de treballar projectes 
que estaven engegats: han 
seguit les obres de la nova 
pista coberta, que estan a 
punt de quedar enllestides; 
ha culminat la reforma de la 
biblioteca o s’ha implantat el 
nou contracte de recollida de 
brossa i neteja viària amb la 
renovació de contenidors, la 
incorporació de nova maqui-
nària per a la neteja viària i 
el nou servei de recollida de 
restes de poda, que arrencarà 
en breu. També es treballa 
per reprendre les obres del 
nou pas sota les vies del tren 
entre els carrers França i Ver-
ge del Pilar, que van quedar 
aturades perquè l’empresa 
va presentar concurs de cre-
ditors quan només quedava 
per enllestir la part final de 
l’actuació.

Un poble 
compromès
Canovelles

La situació excepcional 
viscuda ha mobilitzat la 
ciutadania de Canovelles, 
que s’ha implicat en nom-
broses iniciatives solidà-
ries: confecció de masca-
retes, de pantalles facials 
per als hospitals, reparti-
ment d’aliments i medi-
caments a les persones 
que estaven confinades... 
“Entitats i col·lectius han 
treballat per ajudar les 
persones”, valora l’alcalde, 
Emilio Cordero. Les enti-
tats també han renunciat a 
diners de subvencions que 
havien de rebre perquè es 
destinessin a lluitar contra 
els efectes de la Covid-19. 
També valora el “contacte 
estret” i la “bona entesa” 
amb els grups de l’oposi-
ció. “Ho han posat fàcil.”
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S’ha treballat per adaptar el mercat dels diumenges als requisits sanitaris

L’Ajuntament 
ha cedit un cotxe 

al CAP per fer 
visites a domicili

 Canovelles fa un seguiment de col·lectius 
vulnerables per situacions socials o de salut

 S’intervé per donar un cop de mà als 
professionals que han vist aturada l’activitat
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GUALBA RECICLA ORGÀNICA

Gualba és un municipi compromès amb 
el desenvolupament sostenible.

Tenim un repte com a poble: reduir el rebuig 
de resta i augmentar la recollida d’orgànic.

Col·labora
i recicla orgànic
El teu gest suma

L’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY cONGELA
LEs ORDENANcEs FIscALs I TAxEs pER A L’ANY 2021

El Govern municipal congelarà els impostos i taxes municipals 
per al proper exercici 2021. Seguiran en vigor els actuals i no 
s’aplicarà cap pujada. També mantindrem totes les bonificacions 
aprovades l’any passat, els beneficis fiscals i, si és necessari, les 
facilitats de pagament als contribuents.
Aquesta decisió significa un repte per a la confecció del pressupost 
per a l’any 2021, ja que hem de mantenir l’equilibri pressupostari i, 
dins de les possibilitats, augmentar les prestacions als col·lectius 
més vulnerables de la nostra població.

La nostra major preocupació són els nostres veïns i veïnes

Ajuntament de
Figaró-Montmany
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L’Ajuntament de Figaró no 
incrementarà la pressió fiscal 
l’any 2021. “La decisió ha 
estat no augmentar cap dels 
impostos o taxes que podíem 
modificar perquè tenim pre-
sent l’impacte de la Covid en 
l’aspecte econòmic i social. 
Som conscients de les difi-
cultats que passen els veïns”, 
comenta l’alcalde, Ramon 
Garcia. També estan oberts 
a modificar el calendari de 
pagaments de 2021 en funció 
de la incidència de la pandè-
mia, com ja s’ha fet enguany 
endarrerint algunes quotes. 

No modificar impostos i 

taxes representarà un esforç 
per a l’Ajuntament, sobre-
tot per l’augment de preu 
de la gestió de residus. “El 
cost que haurà de suportar 
l’Ajuntament serà superior”, 
explica Garcia, que insisteix 
en la importància que els 
veïns facin bé la recollida 
de la brossa amb el sistema 
porta a porta. En paral·lel, 
es treballa en un pressupost 
que “impulsi en la mesura de 
les possibilitats els serveis 
socials”. 

Figaró ha apostat per fer 
un seguiment personalitzat 
de la pandèmia posant-se 

El Banc d’Aliments municipal ha augmentat el nombre de famílies ateses

al costat dels veïns que han 
passat o estan passant la 
Covid-19. “Hi ha una línia 
directa perquè coneixem la 
gent i això és molt important 
perquè ens ajuda a ajudar-
los.” Se’ls ofereix suport si 
necessiten que els portin la 
compra o medicaments de 
la farmàcia. A més, durant 
aquests mesos s’han atès 
les peticions arribades des 
de serveis socials per donar 

ajudes en el pagament de ser-
veis bàsics, menjador escolar, 
llibres... a les famílies que 
ho necessitaven. També s’ha 
estat al costat dels establi-
ments de restauració i se’ls 
ha permès doblar l’espai de 
la terrassa i l’any vinent no 
se’ls cobrarà la taxa, tot i 
que ja és molt reduïda (60 
euros/any). “Estem ajudant 
tant com podem dins de les 
nostres possibilitats.”

Figaró també va fer molta 
pressió per recuperar l’am-
bulatori que va reobrir a l’oc-
tubre amb servei durant tres 
dies, un amb metges. “No 
hem tingut cap queixa més”, 
valora l’alcalde. Recentment, 
s’ha cedit un espai per l’espe-
ra de les persones que es van 
vacunar per la campanya de 
la grip per evitar cues al car-
rer i garantir la distància de 
seguretat entre persones.

El repte dels pobles petits
Gualba destaca la implicació ciutadana 

La implicació de tots els 
veïns ha estat bàsica per 
afrontar l’epidèmia als 
pobles petits. A Gualba, 
amb menys de 1.500 habi-
tats, saben prou bé el que 
significa viure durant les 
restriccions de mobilitat amb 
els serveis bàsics limitats de 
què disposa un municipi amb 
pocs habitants.

 “En els pobles petits el 
suport que s’ha donat des de 
la ciutadania ha estat essen-
cial. Per exemple, durant 
el confinament la mateixa 
policia local s’encarregava 
de fer arribar a les cases el 
menjar del Banc dels Ali-
ments”, explica Josep Maria 
Duart, regidor d’Educació i 
Cultura. “Com a ajuntament 
tenim limitacions, però el 

La pandèmia 
gestionada des  
de la proximitat
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La terrassa d’un dels bars de la carretera de Ribes en una imatge de finals de maig, quan van poder obrir

Figaró no apujarà impostos i taxes

general, a la reducció d’im-
postos als diferents sectors 
productius, tant per aquest 
any com pel vinent. 

Dins de les possibilitats  
que tenen com a ajuntament 
han volgut donar suport al 
petit comerç i la restauració. 
També han facilitat la difu-
sió de l’oferta de menjar per 
emportar dels quatre restau-
rants del municipi. 

En l’àmbit social des del 
consistori també s’han fet 
accions per atendre les per-
sones que s’han vist més 
afectades per l’impacte 
econòmic de la pandèmia. 
Un dels indicadors és l’in-
crement en la demanda del 
Banc d’Aliments municipal 
que ha detectat l’Ajunta-
ment. De les 12 famílies 
usuàries, s’ha passat a una 
trentena. “Hem canviat 
partides com la de la festa 
major per serveis socials, 
com el Banc d’Aliments”, 
explica el regidor. A les 
famílies més vulnerables 
també els han ofert  ajudes 
per la compra de material 
escolar i les activitats extra-
escolars. “Hem rebaixat els 
criteris per  poder accedir a 
les beques”, afirma. 

Les famílies usuàries de la 
llar d’infants municipal tam-
bé han pogut optar a ajudes 
amb tot tipus de facilitats 
perquè les famílies hi puguin 
portar els infants. 

“Hem canviat 
partides  

com la de la  
festa major per a 
serveis socials”

que podem fer es estimular 
la col·laboració ciutadana 
i ajudar amb les ordenan-

ces fiscals”, explica. Així, 
per fer front a la situació, 
han aplicat rebaixes a taxes 

municipals –que fins i tot 
han arribat a la gratuïtat en 
la taxa de les terrasses– i, en 
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Fer-ho tot però de forma diferent
 La Garriga ha fet canvis als carrers en 
favor de l’activitat comercial i de restauració

 S’han buscat alternatives per mantenir 
les iniciatives culturals, esportives i juvenils

Per exemple, en la logística 
per al repartiment de mate-
rials", indica Castellà, que 
posa l'exemple d'accions com 
les donacions que fan veïns 
del poble amb la compra de 
xecs solidaris de 20 euros 
en botigues d'alimentació 
que des de Serveis Socials es 
canalitzen a les persones que 
els requereixen.

A més, des de l'Ajunta-
ment s'ha col·laborat amb 
el Departament de Salut. 
Per exemple, amb la cessió 
d'un vehicle per als sanitaris 
del CAP o la cessió d'espais 
municipals per donar més 
seguretat a l'hora de fer la 
campanya de vacunació de 
la grip, tallers o donacions 
de sang. I, amb l'Asil Hos-
pital, es va fer un conveni 

econòmic per fer proves PCR 
als residents i treballadors i 
altres accions de suport en 
la gestió de la pandèmia en 
aquesta residència de gent 
gran.

SUPORT A EMPRESES

S'han fet accions per ajudar 
el comerç i empreses de ser-
veis amb subvencions direc-
tes –com les que va aprovar 
el darrer ple– o altres mesu-
res com l’eliminació de la 
taxa de terrasses per aquest 
any i el que ve, les facilitats 
per obrir noves terrasses i 
incrementar l’espai que ja 
es feia servir. Des del servei 
local d’ocupació, s’ha poten-
ciat la formació on line i s'ha 
ajudat en la recerca de perso-

nal per a residències, serveis 
de neteja o cuidadores.

Als carrers, també s'han 
promogut canvis orientats a 
donar seguretat sanitària i 
facilitar l'activitat econòmi-
ca: s'han implantat millores 
de mobilitat al centre, als 
accessos d'escoles i instituts 
–com l'ampliació de l'espai 
per a vianants restant-lo 
dels estacionaments que 
en alguns punts esdevindrà 
definitiu– i al voltant d'es-
pais amb comerços i serveis 
per facilitar els desplaça-
ments a peu i el manteni-
ment de les distàncies de 
seguretat. L’actuació en un 
tram del carrer Calàbria n’és 
un exemple.

També s'ha fet un esforç en 
la neteja dels espais públics 

amb neteges i desinfeccions 
del mobiliari urbà, dels con-
tenidors i del seu voltant, 
en espais comercials, parcs o 
zones de jocs infantils.

Als centres educatius, 
també s’ha reforçat la nete-
ja. En el cas de les escoles 
públiques, incrementant un 
15% les hores de treball del 
personal i promovent desin-
feccions d’elements sensi-
bles –mobiliari, panys de les 
portes...– durant una hora 
cada migdia. 

L’arrencada del nou curs 
es va preparar amb plans 
de reobertura per a tots els 
centres –incloent les escoles 
municipals de música, art o 
bressol– o aportant material 
extra per a la desinfecció 
–gels, sabó...– per arribar a 
totes les aules i lavabos.

Durant la pandèmia, s’han 
fet accions per garantir 
l’accés a l’educació: s’han 
recalculat les quotes de les 
famílies, s’ha impulsat el 
teletreball de mestres i les 
classes telemàtiques perquè 
el procés formatiu no que-
dés aturat, s'ha fet formació 
dels docents sobre la gestió 
emocional de la pandèmia 
amb els alumnes i s'ha ofert 
connectivitat i ordinadors als 
infants sense internet a casa. 
Els casals d'estiu també es 
van adaptar a les noves con-
dicions d'aforament, mesu-
res de seguretat o incorpo-
rant els materials necessaris.

A banda de les escoles, s'ha 
treballat per evitar contagis 
a tots els espais municipals 
amb la confecció de proto-
cols Covid pensats tant a 
nivell intern dels treballa-
dors com per a la ciutadania 
que hi accedeix. També s'han 
redistribuït espais de treball 
a les instal·lacions muni-
cipals, que s’han dotat de 
material higiènic i protector, 
i s'ha posat en marxa el tele-
treball. 

La Garriga tampoc ha atu-
rat les activitats culturals, 
esportives o juvenils. En un 
primer moment es van repro-
gramar i, més endavant, es 
van adaptar a nous formats 
més reduïts o telemàtics.

El mercat, cada setmana
La Garriga La crisi sanitària no ha fet 
aturar el mercat setmanal dels dissabtes 
que s’ha anat adaptant a la situació de cada 
moment. Durant l’estat d’alarma, es va 
continuar celebrant amb les parades d’ali-
mentació i, quan es va autoritzar, es van 
incorporar la resta. S’han adoptat mesures 

de seguretat, control (amb voluntaris del 
grup de Protecció Civil del poble i efectius 
de la Policia Local) i higiene, s’ha ampliat 
l’espai i s’han bonificat taxes als marxants. 
Tampoc ha parat en aquesta segona onada 
de la tardor quan la normativa ha obligat a 
perimetrar l’espai i controlar l’aforament de 
nou. Per Castellà, “és una de les banderes de 
funcionament” durant la pandèmia.
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L’Ajuntament de la Garri-
ga ha procurat durant tots 
aquests mesos d’impacte de 
la pandèmia de la Covid-19 
en el dia a dia de famílies, 
estudiants, negocis, empre-
ses o entitats culturals, soci-
als i esportives fer accions 
per acompanyar i facilitar 
que l’activitat pogués conti-
nuar malgrat la situació. “El 
denominador comú ha estat 
fer-ho tot però de manera 
diferent, adaptant-nos a la 
situació”, explica l’alcaldessa, 
Dolors Castellà. 

S'ha treballat en l'atenció 
a les persones amb el segui-
ment dels col·lectius de risc 
–com les més grans, tant si 
viuen soles com en parella–, 
s'ha potenciat l'atenció tele-
màtica i telefònica –sense 
deixar de banda la presencial 
quan ha estat necessari– i 
s'han fet trobades veïnals 
o de grups des de tots els 
departaments municipals: 
atenció al ciutadà, serveis 
socials, territori, esports, par-
ticipació, promoció econòmi-
ca, salut, esports, educació... 
També s'han donat ajuts 
econòmics per a aliments, 
subministraments, lloguers, 
hipoteques o beques per al 
menjador, material escolar o 
esports a les famílies que ho 
han necessitat. 

El consistori ha acom-
panyat les iniciatives soli-
dàries de veïns, entitats i 
empreses per ajudar durant 
la pandèmia: confecció i 
repartiment de mascaretes, 
bates i altres elements de 
protecció o la coordinació del 
voluntariat per fer cangurs, 
acompanyaments al metge 
o repartiment d'aliments i 
medicaments durant l'es-
tat d'alarma o si s'ha estat 
confinat a casa. “Ens hem 
posat a la seva disposició per 
ajudar en tot allò possible. 
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Ajuntament i Pimec van fer tests a Can Ribas

L’Ajuntament ha convocat ajuts i ha creat una campanya de suport al comerç local 

Un pla de xoc i tests ràpids,  
la fórmula de les Franqueses 

L’Ajuntament de les Fran-
queses va considerar, a l’inici 
de la pandèmia, que necessi-
tava un pla de xoc per agru-
par les accions derivades de 
la Covid-19. És, de fet, l’eina 
en què s’emmarquen totes 
les cares per pal·liar la coro-
nacrisi: des de mesures desti-
nades al comerç i l’ocupació; 
als impostos i les taxes; la 
protecció de les persones, i 
l’educació, la cultura i l’es-
port. Són els quatre eixos en 
què s’agrupa l’entramat d’ac-
cions, pressupostades amb 
1.100.000 euros en total.

Una de les últimes accions 
que ha presentat l’Ajun-
tament busca enfortir el 
comerç local. És #jocom-
proacasa, una campanya de 
comunicació per conscienciar 
la ciutadania sobre el comerç 
de proximitat. “Creiem en 
la importància del comerç 
local i hem aconseguit tenir 
una relació més estreta amb 
ells des del març”, explica la 
regidora de Sanitat i Salut 
Pública, Marina Ginestí. 

A la campanya, s’hi sumen, 
els diferents ajuts per al 
pagament dels lloguers, 
l’aigua, la llum o el gas 
que l’Ajuntament destina 
al comerç local arran de la 
coronacrisi. Altres mesures a 
empreses passen pels ajuts a 
la contractació i finalització 
dels ERTO. Des del mateix 

consistori, també s’han refor-
çat els plans d’ocupació, amb 
la contractació d’11 perso-
nes en situació d’atur. Dues 
d’aquestes són agents cívics 
per a les tasques de vigilàn-
cia i control de la normativa 

sorgida de la Covid-19.
La situació econòmica tam-

bé ha portat l’Ajuntament a 
fer canvis en taxes i impos-
tos. “No hem incrementat les 
taxes ni els preus públics”, 
diu Marina Ginestí. Per això, 

s’ha bonificat l’impost als 
vehicles i al rebut de l’IBI. I 
en el sector de la restaura-
ció, que ha estat tancat bona 
part dels últims mesos, s’ha 
ampliat l’espai de les terras-
ses i s’ha bonificat el 75% del 
cost de la seva superfície fins 
a finals d’any.

A través de Serveis Socials 
també s’ha atès les famílies 
i l’Ajuntament ha creat un 
ajut per pagar el lloguer dels 
habitatges. A més, també 
s’ha dotat d’aliments i ser-
veis bàsics i s’ha fet teleas-
sistència a les persones vul-
nerables, com ara gent gran. 
Aquest eix del pla de xoc, 
destinat a la protecció de les 
persones, està pressupostat 
amb 300.000 euros. 

TESTS D’ANTÍGENS  
ALS TREBALLADORS 

Una altra fórmula per la qual 
ha apostat les Franqueses 
és la dels cribratges. De fet, 
dijous passat l’Ajuntament, 
la Pimec, l’Associació d’Em-
presaris i Polígons Indus-
trials de les Franqueses i 
Mutuacat van posar tota la 
carn a la graella per fer tests 
als treballadors dels polígons 
del municipi. 

En total, es van fer 256 
tesos d’antígens en el marc 
de la campanya “Covid Free” 
de la Pimec i supervisada 
per l’epidemiòleg Oriol Mit-
jà. Va ser la segona parada 
d’aquesta campanya de tests 
ràpids que s’està fent a tot 
Catalunya. Perquè les proves 
es poguessin fer, l’Ajunta-
ment va posar a disposició 
un espai amb carpes a la 
masia de Can Ribas, que és 
on justament hi ha les àrees 
de Dinamització Econòmica i 
Sanitat de l’Ajuntament. 

El consistori 
ha destinat 

1.100.000 euros 
al pla de xoc  
anti-Covid

Mesures 
innovadores 
a l’educació 
i l’esport 

En el marc de les accions 
que l’Ajuntament de les 
Franqueses ha fet en l’àm-
bit d’educació i esports del 
pla de xoc per la Covid-19, 
hi ha dues notícies que 
destaquen. La primera és 
la implantació de les mas-
caretes transparents per 
al professorat dels centres 
públics del municipi. La 
segona, la creació d’una 
app per detectar els con-
tactes estrets en cas que hi 
hagi algun positiu en una 
activitat esportiva.

En aquest sentit, l’Ajun-
tament ha distribuït 1.000 
mascaretes transparents 
als professionals de l’edu-
cació. “Ho hem fet per 
millorar la comunicació 
amb els alumnes”, expli-
ca la regidora de Sanitat 
i Salut Pública, Marina 
Ginestí. Les mascare-
tes s’han repartit entre 
docents i monitors de 
totes les llars d’infants, 
escoles i instituts públics, 
l’Escola Municipal de 
Música, d’Adults, el Cen-
tre de Joves, l’Espai Zero 
i els casals infantils. Als 
centres educatius, l’Ajun-
tament també ha garantit 
ordinadors i connexió a 
internet als alumnes que 
no en tenien.

Per detectar els contac-
tes estrets en activitats 
esportives i facilitar-ne el 
control als clubs, el Patro-
nat Municipal de l’Esport 
ha creat l’app Full respon-
sable, que permet inscriu-
re digitalment els espor-
tistes locals i visitants que 
participin en algun duel al 
municipi. “Es tracta d’una 
mesura que ens evita 
paperassa i que facilita la 
feina als rastrejadors”, diu 
Ginestí.  
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Granollers ha executat un 75% de 
les mesures del pla contra la crisi
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La presentació del pla de xoc de Granollers es va fer el dia 25 de maig en un acte a la Sala Tarafa de Granollers

Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Granollers 
van aprovar, a finals de maig, 
un pla de mesures socioeco-
nòmiques per fer front als 
efectes de la Covid-19 que 
mobilitzarà uns tres milions 
d’euros en ajudes d’emergèn-
cia i mesures de reactivació 
econòmica. El pla es va disse-
nyar amb el consens de tots 
els partits i va ser debatut al 
Consell Econòmic i Social i el 
Fòrum de Comerç i Turisme. 

Un equip tècnic i polític 
amb membres de diferents 
serveis municipals treballa 
en el seu desplegament, 
actuació per actuació i amb 
les entitats i sectors als quals 
van dirigits. La regidora de 
Promoció Econòmica, Gem-
ma Giménez, n’és la coordi-
nadora i explica que, a dia 
d’avui, el grau d’execució és 
del 75%. El pla es divideix en 
dues fases. La primera, fins 
al maig, que va tenir un caire 
més d’emergència i la sego-
na, de juny al desembre, de 
reactivació. En algunes línies 
de subvenció encara s’estan 
gestionant les sol·licituds 
presentades, com és el cas de 
les subvencions a les escoles 
bressol privades, les de les 
terrasses o adaptació d’espais 
de bars i comerços.

El volum econòmic del 
pla sorgeix de la suma de 
la inversió directa de prop 
de dos milions d’euros, dels 
quals uns 400.000 en despe-
ses d’emergència, i un milió 
que l’Ajuntament preveu que 
deixarà d’ingressar en impos-
tos, taxes i preus públics. 

El pla es dividia en cinc 
àmbits. En el de treball i 
empresa, Giménez explica 
que s’han rebut 200 peti-
cions d’ajuts a autònoms 
de les quals s’ha respost 

favorablement a 187. Tam-
bé s’ha reforçat el Servei 
Local d’Ocupació per poder 
atendre l’augment de les 
persones usuàries. S’han fet 
71 contractacions en plans 
d’ocupació i ja n’hi ha una 
desena més en tràmit. Els 
ajuts a la contractació, a l’au-
toocupació i reempresa són 
un altre dels pilars de l’eix 
de treball i empresa. S’han 
rebut 16 sol·licituds d’ajuts 
a la contractació, 13 d’auto-
ocupació i un de reempresa. 
S’hi destinaran 90.000 euros. 
Giménez diu que ja es preve-
ia que aquestes demandes no 
acabarien d’esgotar tota la 
partida prevista perquè, més 
que pensar a fer noves con-
tractacions, moltes empreses 
estan centrades a poder man-
tenir la plantilla actual.

En l’àmbit de comerç, 
restauració i turisme, s’han 
desenvolupat 12 accions for-

matives que han seguit 125 
persones i la campanya de 
suport al comerç sota el lema 
“Me l’estimo, és Granollers” 
tindrà continuïtat de cara a 
Nadal. El vídeo de la campa-
nya ja suma més de 18.000 
visualitzacions al canal 
Youtube. També s’ha fet un 
acompanyament per potenci-
ar les plataformes de venda 
en línia i un total de 1.446 
establiments s’han beneficiat 
de la reducció de fins al 40% 
de la taxa de residus. Actual-
ment s’estan fent les valora-
cions de les peticions rebu-

des per la bonificació de fins 
al 80% de la taxa de terrasses 
i dels ajuts a l’adequació d’es-
pais de bars i comerços.

En l’eix cultural s’ha avan-
çat en el pagament de despe-
ses de produccions culturals 
suspeses, se subvencionen 
vuit projectes de creadors 
locals: sis d’arts escèniques i 
dos de projectes de dansa. A 
més, la regidora de Promoció 
Econòmica remarca que s’es-
tant contractant 42 empreses, 
companyies i grups musicals. 
També s’ha reduït el cànon a 
88 empreses del sector cultu-
ral i juvenil. I en els propers 
dies anuncia que es presenta-
rà un pla de xoc de cultura.

En l’àmbit educatiu, aquest 
any, els casals d’estiu per a 
infants i joves s’han ampli-
at als primers quinze dies 
d’agost i han tingut un total 
de 764 participants. I està 
pendent de resoldre’s  la con-

vocatòria d’ajuts i subvenci-
ons a les escoles bressol pri-
vades. En l’àmbit de suport 
al teixit associatiu s’han des-
tinat uns 50.000 euros a les 
entitats del tercer sector.

I en l’eix social, fins al 13 de 
novembre, els Serveis Socials 
havien fet 8.627 atencions 
i s’havien obert 650 expedi-
ents nous, un 22% més en el 
mateix període del 2019. Els 
ajuts socials han augmentat 
el 46,2%, amb 1.509 persones 
ateses i els ajuts a la infància i 
l’adolescència han augmentat 
un 8%.

La regidora de Promoció 
Econòmica destaca que els 
tres milions d’euros que 
l’Ajuntament destina a 
aquest pla de mesures soci-
oeconòmiques “suposen un 
gran esforç” i diu que “són 
mesures que han de comple-
tar altres que vinguin d’al-
tres administracions”.

Les 
actuacions 
d’aquest 
pla tindran 
continuïtat
La regidora Gemma 
Giménez diu que les 28 
accions incloses en el pla 
de mesures socioeconò-
miques hauran de tenir 
continuïtat perquè hi ha 
sectors que continuaran 
patint l’impacte de la 
crisi sociosanitària del 
coronavirus. 

La línia d’ajudes a la 
contractació, els serveis 
socials i el suport a la 
restauració o al comerç 
s’haurà de mantenir. 
“Alguna actuació més 
contundent caldrà fer en 
línia amb la sensibilitat 
cap als que més pateixen 
la crisi”, ha dit la regido-
ra de Promoció Econòmi-
ca. El Consell Econòmic i 
Social farà una nova reu-
nió al desembre per fer el 
seguiment del pla.

Els Serveis 
Socials han 

registrat 650 
expedients nous, 

un 22% més 

L’Ajuntament destina uns tres milions d’euros a ajuts socials i reactivació econòmica
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La partida de festes es destina 
a ajudes per pal·liar la Covid
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Els equipaments de Llinars, com el recentment inaugurat Espai d’Arts, s’han adaptat a la normativa i compleixen totes les garanties la seguretat

Davant de la repercussió de 
la Covid-19 en l’economia, 
l’Ajuntament de Llinars ha 
ajornat impostos i ha esta-
blert reduccions en els tri-
buts que depenen del consis-
tori. Segons explica l’alcalde, 
s’han reduït taxes del mercat 
i s’ha ajudat les concessions 
administratives pel temps 
que no han pogut prestar el 
servei per tal de minimitzar 
l’impacte en els treballa-
dors. També s’han continuat 
pagant les concessions com, 
per exemple el servei de 
neteja, encara que no es pres-
tés el servei. Per ajudar el 
sector de la restauració, es va 
autoritzar els bars i restau-
rants a ampliar les terrasses i 
es va reduir un 50% la taxa. 

D’altra banda, Martí Pujol 
explica que ha fet el que està 
sota la seva competència, que 
és obrir una convocatòria 
d’ajudes al sector empresa-

rial afectat econòmicament 
per la crisi de la Covid-19 
que s’ha dotat de 40.000 
euros. D’aquesta convocatò-
ria ja s’ha aprovat la conces-
sió i s’han atorgat ajudes a 53 
establiments, que són els que 
havien sol·licitat l’ajuda. 

Les botigues de Llinars 
també han patit una dava-
llada dels seus ingressos 
per culpa del tancament. 
“De tota manera, no hem 
tingut un tancament massiu 
de negocis, només ha estat 
puntual”, afirma Pujol. Amb 
les dades del servei local 
d’ocupació, la contractació 

de treballadors respecte al 
2019 haurà baixat a la meitat 
i la població aturada respecte 
al 2019 en aquest últim mes 
d’octubre haurà estat d’un 
10%, “tot i que la tendència 
és positiva”, diu Pujol. 

El mercat municipal ha 
seguit les indicacions que es 
dicten des del govern de la 
Generalitat però des del con-
sistori sempre s’ha intentat 
minimitzar els danys i incon-
venients tant per als mar-
xants com per als ciutadans. 
El mercat en la seva totalitat 
només es va suspendre un 
dia, el 13 de març. Després 
es va permetre posar parada 
a les botigues d’alimentació, 
i així es va anar obrint pro-
gressivament a mesura que 
es permetia. 

En matèria d’activitats 
d’oci, es va cancel·lar la festa 
major i no es van obrir les 
piscines municipals. “Els 

pressupostos de les festes 
que no s’han realitzat s’han 
destinat a ajudes per la Covid 
i a compensar concessions 
per tal de no perjudicar els 
treballadors i continuar els 
serveis”, diu Pujol. L’Ajun-
tament ha intentat tancar al 
mínim possible els equipa-
ments municipals per evitar 
inconvenients i intentar que 
el ciutadà fos atès seguint les 
indicacions per fer front a la 
pandèmia. “Els equipaments 
municipals que tenim ens 
permeten adaptar-nos a les 
mesures de seguretat per 
garantir els aforaments.”

Reforç a la neteja 
dels espais més 
concorreguts 
Durant els primers mesos 
de pandèmia, la brigada 
municipal i l’empresa de 
neteja van dedicar tots 
els seus esforços a ruixar 
i desinfectar els elements 
urbans que poguessin tocar 
els ciutadans amb una 
dissolució d’hipoclorit sòdic. 
Ara la neteja de carrers es 
fa de manera normal, però 
amb la brigada municipal 
s’ha establert un reforç 
de repàs amb la dissolució 
d’hipoclorit sòdic de les 
zones i espais que són més 
concorreguts, com ara les 
escoles o les zones de lleure 
infantil.

Increment de  
la despesa social
Serveis Socials ha tingut més 
sol·licituds d’ajudes i s’ha 
augmentat considerablement 
la despesa en ajudes 
d’urgència i aliments que 
reparteix Càritas respecte 
a l’any passat. Les ajudes 
d’urgència social són d’un 
10% aproximadament i s’ha 
incrementat l’aportació a 
Càritas amb 10.000 euros, 
que suposa un increment 
aproximat del 50%, mentre 
que les ajudes d’aliments 
s’han incrementat més 
d’un 30%. De cara a 2021 el 
pressupost inicial de Serveis 
Socials passa de 495.000 a 
583.000 euros. 

Confinaments 
ocasionals  
a les escoles
En aquests primers mesos 
de curs els centres educatius 
han tingut confinaments 
puntuals de grups però no ha 
calgut tancar cap centre. Les 
escoles abans de l’inici del 
curs van haver de redactar 
plans de reobertura. Els cen-
tres educatius municipals, 
com l’escola bressol o l’escola 
de música, han redactat els 
seus propis plans de reober-
tura. 

L’Ajuntament de Llinars ha ajornat impostos i ha reduït els tributs municipals

El consistori  
ha destinat 40.000 

euros per als 
serveis i el comerç

El mercat 
setmanal només 

s’ha hagut de 
suspendre un dia
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Una voluntària de Lliçà d’Amunt cus mascaretes. La implicació de molts sectors de la població és enorme

Sempre al teu costat
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Govern i oposició treballen braç a braç i consensuen totes les decisions

Lliçà d’Amunt ha defi nit tres 
paquets de mesures anti-Covid

Lliçà d’Amunt és un exemple 
de govern i oposició que dei-
xen de banda diferències de 
partit i treballen plegats per 
una causa superior. Totes les 
decisions i mesures contra la 
pandèmia que s’han pres des 
de l’Ajuntament s’han impul-
sat de forma conjunta. “Cada 
dilluns teníem reunió amb 
tots els grups polítics i totes 
les decisions es consensua-
ven”, explica l’alcalde, Ignasi 
Simón. Aquest diàleg ha 
estat més que fructífer: fi ns 
al moment, i a mesura que la 
pandèmia ha anat evolucio-
nant i imposant canvis, Lliçà 
d’Amunt ha generat tres pa-
quets de mesures anti-Covid 
a tots els nivells (econòmic, 
social, sanitari, etc.), amb 
més de 50 iniciatives.

Algunes de les accions que 
s’han engegat en l’àmbit soci-
al són el seguiment i atenció 
als col·lectius d’especial risc 
(llars amb alta conflictivitat 
o gent gran) per donar major 
tranquil·litat i acompanya-
ment, la creació d’una borsa 
de voluntariat, l’impuls 
d’activitats en línia per fer 
a casa i ajudar la població a 
passar millor el confinament 
(el trivial de temàtica local 
Tastapoble va tenir un èxit 
molt sorprenent: se’n van fer 
quatre edicions i una versió 
infantil), l’ampliació de les 
bases per facilitar l’accés 
als ajuts de Serveis Socials 
i la dotació de punts MIFI 
(routers sense fils) a tots 
els alumnes que no tinguin 
accés a la connectivitat per 
seguir les classes en línia, 
entre altres.

En matèria econòmi-
ca, l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt va crear un fons 
de contingència de 200.000 
euros (procedent del superà-

vit municipal) per donar res-
posta a les necessitats deri-
vades de la crisi sanitària. 
D’altra banda, el consistori 
va suspendre el cobrament 
de la taxa de l’escola bressol 
municipal, de l’escola de 
música i de les instal·lacions 
esportives municipals durant 
el tancament obligatori, i va 

crear una línia de subvenció 
de fins al 100% del pagament 
del lloguer dels habitatges 
de protecció oficial durant 
el període d’estat d’alarma i 
el mes posterior, entre altres 
mesures.

Altres iniciatives han estat 
l’organització d’activitats 
lúdiques per a infants de 3 

a 14 anys durant el juliol, 
l’impuls d’una festa major 
alternativa que garantís la 
seguretat sanitària i el lleure 
al municipi, la donació –per 
part dels grups municipals 
representats al ple– de l’im-
port corresponent a un mes 
de l’assignació que reben de 
l’Ajuntament per ajudar en la 
reactivació econòmica de la 
vila, l’extensió de les beques 
menjador durant el juliol i 
l’agost mitjançant targetes 
moneder, la incorporació a 
les noves bases de subvenci-
ons per a petites empreses i 
autònoms un ajut de fins al 
90% de la taxa d’ocupació de 
via pública amb relació als 
restauradors amb locals que 
tenen terrassa.

“ELS AJUNTAMENTS 
ESTEM ACOSTUMATS 
A APAGAR FOCS”

“Els ajuntaments estem molt 
acostumats a apagar focs. 
Per tant, aquest repte no ens 
espanta, per molta indefini-
ció que comporti. Tothom 
tenia clar que era una cosa 
nova i que calia un esforç 
conjunt. Ha estat un canvi 
brutal en tot però hem estat 
capaços de posar la maqui-
nària en marxa rapidíssima-
ment”, explica Simón, que 
posa un exemple. “Vam ser 
dels primers pobles que vam 
proveir d’ordinadors tots els 
alumnes que no en tenien. 
Els ajuntaments com el nos-
tre, que no som un poble ni 
gran ni petit, tenim molta 
capacitat d’adaptació.” 

De cara als propers mesos, 
l’alcalde de Lliçà d’Amunt 
es mostra optimista, dins 
de la prudència. “Després 
dels primers temps, ara ja 
tenim l’experiència i estem 
en fase de control. Tots ple-
gats hem après moltes coses, 
començant pels valors de la 
solidaritat i la proximitat. 
Tot això ha reflotat i és molt 
bonic. Hi ha hagut un treball 
col·lectiu amb el qual s’ha 
demostrat que som capaços 
de superar qualsevol cosa 
i respondre en moments 
excepcionals.”

Simón: “Tot això 
ha demostrat 

que som capaços 
de superar 

qualsevol cosa”
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SERVEI DE MENJAR 
PREPARAT 

PER EMPORTAR 
I/O A DOMICILI 

informa t 
      dels PLATS!

No esteu 
sols!

BAR CAN MERITXELL
Tel. 93 843 77 34 / 628 137 210 
isidorofernandez1212@gmail.com

BAR LA GRANJA
Tel. 687 591 325
barlagranja2@gmail.com

BAR CAN NADAL
Tel. 93 843 90 46 / 629 713 015
ap69merce@hotmail.es

RESTAURANT ELS ANGELS
Tel. 93 843 91 95 / 610 418 907
elsangels@gigassessors.com

VILA MARIA - GASTROBAR
Tel. 686 304 279 / 696 110 541
terecag2312@gmail.com

RESTAURANT BONA TAULA
Tel. 93 843 99 27
nandocalderon26@gmail.com

BAR LA LLAR DE FOC
Tel. 93 843 99 27 / 606 051 560
thea_315@hotmail.com

BAR LA PAGESA
Tel. 93 843 80 52
lapagesabr@gmail.com

CHACHIS BAR
Tel. 622 951 173
chachisbar@gmail.com

BAR TOLIN
Tel. 93 601 94 08
bar.tolin@hotmail.com

BAR CA LA CISCA
Tel. 615 225 501
ag.aguilar@hotmail.com

BAR GRANJA EL MASET
Tel. 93 843 75 87 
liles28@hotmail.com

LA GRANJA D'EN PEP
Tel. 93 843 83 16
Tel. 93 843 71 16

MESON GALLEGO
Tel. 93 843 96 27 / 637 054 587
frannacarino@gmail.com

RESTAURANT CAN CIRILI
Tel. 93 843 81 56 / 674 447 111
info@cancirili.com

CAFETERIA BON RACÓ
Tel. 618 233 597
Riquelmecarom@hotmail.com

RESTAURANT CAN PRAT
Tel. 930 389 859 / 687 001 850
acliente@canprat.es

BAR LA MIRANDA
Tel. 677 097 302
intramila@hotmail.com

BAR RACÓ DE VALL
Tel. 93 843 72 98
monti197576@gmail.com
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El consens amb l’oposició, la 
col·laboració entre tots els 
serveis, departaments i àrees, 
la bona entesa i la mà estesa 
de tothom han estat les cons·
tants amb què ha treballat 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
per fer front a la pandèmia i 
pal·liar els efectes que hagi 
pogut tenir entre la població, 
tant durant el confinament 
més dur, com en les diferents 
fases de la desescalada i el 
moment actual. “Tot el que 
hem fet i la manera com ho 
hem fet, sempre a la una, ha 
estat en benefici de les perso·
nes”, destaca Marta Bertran, 
alcaldessa a Lliçà de Vall. “I 
com que som un poble petit, 
potser ha estat més fàcil fer 
segons quines coses i estar 
al costat de la gent, sobretot 
dels més vulnerables i els que 
han tingut qualsevol tipus de 
dificultat”, afegeix. Així, no 
és estrany que en un dia es 
pugui trucar a tots els avis del 
poble, i en dos, s’arribi a tots 
els domicilis. “Les dimensi·
ons del municipi ens perme·
ten tenir aquesta proximitat, 

jo em sento molt a prop de la 
gent.” 

Bertran, que governa en 
minoria, explica que en l’àm·
bit polític, es van intensificar 
les reunions amb l’oposició, 
que van passar a ser setma·
nals. “Vam treballar intensa·
ment i vam prendre moltes 
decisions per consens, malgrat 
les diferències que poguéssim 
tenir com a partits perquè el 
més important era actuar en 
benefici de la gent”, explica 
l’alcaldessa.

L’altre àmbit de col·
laboració s’ha produït entre 
els diferents serveis munici·
pals, com Serveis Socials, la 
Brigada Municipal o la Poli·
cia Local, que ha fet més que 
mai de policia de proximitat. 
“Però la resta de treballadors 
municipals també s’han arre·
mangat per ajudar en qual·
sevol tema, i així es podia 
veure l’arquitecte municipal, 
el tècnic d’esports o la biblio·
tecària anant a repartir roses 
per Sant Jordi o fent truca·
des a la gent gran”, explica 
Bertran. 

També s’ha produït una 
bona entesa entre les dife·
rents regidories a l’hora de 
reorganitzar les partides pres·
supostàries a benefici, per 
exemple, de Serveis Socials, la 
regidoria més afectada. “Així, 
una partida que no s’havia 
gastat passava a cobrir una 
necessitat vinculada a la situ·
ació actual, i això tothom ho 
ha entès molt bé.”

Sempre tenint les perso·
nes en el punt de mira, es 
van prendre mesures com el 
reforç del servei a domicili, 
l’entrega de medicaments a 
la gent gran, de les targetes 
moneder, l’ampliació del Banc 
dels Aliments, les trucades 
als majors de 65 anys, l’ampli·
ació del servei de psicologia, 
o el servei de compra per a la 
gent gran que ho necessités.

En altres àmbits, com en 
l’educatiu, durant el confi·
nament es va intensificar la 
feina per donar resposta a les 
necessitats dels centres edu·
catius i de les famílies, tant 
tècniques com emocionals, 
posant per exemple a la seva 

disposició la psicopedagoga 
municipal. En la desescalada 
sí que van obrir de seguida 
l’escola bressol, amb tots els 
protocols i mesures higiè·
niques. “Era una necessitat 
social i també emocional”, 
diu Bertran. 

Les mesures econòmiques 
han estat un altre gran eix 
de les actuacions munici·
pals: s’han suspès impostos 
i taxes d’aquells serveis no 
prestats, s’ha reestructurat el 
calendari fiscal, i s’han pres 
mesures pels serveis socials, 
famílies, autònoms i empre·
ses amb tres convocatòries 
l’any. També s’han concedit 
microcrèdits per facilitar la 
supervivència d’empreses i 
persones treballadores autò·
nomes del municipi; subven·
cions a comerços del municipi 
amb una afectació directa en 
els ingressos o que han tan·
cat de forma parcial o total, 
o subvencions per cobrir les 
necessitats bàsiques per les 
persones i famílies afectades 
per un ERTO com a conse·
qüència de la Covid·19.

Cultura confinada  
i adaptada
Lliçà de Vall

En l’àmbit cultural van tenir 
un pes molt important les xar·
xes. Moltes activitats es van 
fer virtualment, com L’Hora 
del Conte o els dos clubs de 
lectura, i altres es van adaptar, 
com la Festa del Glaç o la festa 
major al juliol, en què el veï·
nat hi participava des del bal·
có o des de la vorera, mentre 
es feien espectacles itinerants. 
El Sant Jordi també es va viure 
confinat, però es va enviar a 
cada casa un kit amb una rosa, 
un punt de llibre, tres masca·
retes i la revista del poble.

1.027 mascaretes per 
als infants del poble
Lliçà de Vall

L’Ajuntament va regalar a 
cada infant del municipi 
una mascareta. Un grup de 
voluntaris es va encarregar 
de fer·ne 1.027, i les que van 
sobrar es van donar a Aldeas 
Infantiles. El consistori es va 
encarregar de repartir·les i 
que arribessin a tothom. 

Promoció  
de la lectura
Lliçà de Vall

Lliçà de Vall és municipi 
lector i això es nota en algu·
nes iniciatives. La Policia 
Municipal, per exemple, es 
va encarregar d’anar a feli·
citar davant de les cases els 
infants que celebraven el seu 
aniversari, i els portaven una 
carta de felicitació i un llibre 
adient a la seva edat.

Vetllant pel comerç 
de proximitat
Lliçà de Vall

L’alcaldessa de Lliça de Vall 
remarca les iniciatives enca·
rades a vetllar i cuidar el 
petit comerç i de proximitat, 
des de donar microcrèdits 
fins a fer xarxa i afavorir i 
promoure el consum de pro·
ductes de quilòmetre zero. 
“Tenim poc comerç i el volí·
em salvar”, afirma.

Tots a la una pel bé de les persones

Lliçà de Vall va viure una festa major diferent, amb espectacles itinerants per arribar a tots els veïns. A la dreta, una veïna rep una rosa per Sant Jordi

Lliçà de Vall ha trobat el consens de tothom per fer front a la pandèmia i estar al costat dels afectats
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Mollet acompanya més d’11.000 
famílies i 1.000 comerços

Monràs: “Hem 
donat suport  
a tothom  
qui complia 
els requisits” 
L’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, ha posat de relleu 
el fet que cap de les perso-
nes o titulars de negocis 
que han demanat ajuda ha 
quedat fora. “Hem donat 
suport a tothom que com-
plia els requisits”, diu, i ho 
contraposa als ajuts de la 
Generalitat als autònoms, 
que considera que “no s’ha 
fet bé. És incongruent”. 

L’alcalde destaca que 
el pla és “una de les xar-
xes més importants que 
s’han aprovat des l’àmbit 
municipal” i que, de cara a 
l’any vinent, s’aplicarà una 
contenció fiscal pel que 
fa a impostos i taxes, com 
l’IBI, l’aigua o la recollida 
de residus.

I, pel que fa al pressu-
post de l’any vinent, Mon-
ràs diu que serà de con-
tenció, però que es podran 
incorporar ingressos extra-
ordinaris que puguin venir 
d’altres administracions. 
Afirma que les mesures 
de suport hauran de con-
tinuar, però que caldrà 
adaptar-les a la nova situ-
ació i tenint en compte la 
possible flexibilització de 
les normes. “Caldrà actuar 
amb cirurgia fina i no de 
manera tan generalitzada, 
sinó tenint en compte els 
casos concrets.” 

L’alcalde lamenta, però, 
que fins ara no ha arribat 
res ni de l’Estat ni de la 
Generalitat. “La Generali-
tat ha aprovat un paquet 
de mesures que consi-
derem que, globalment, 
són insuficients i, a més, 
desconeixem quins seran 
els criteris d’adjudicació.” 
I apunta la possibilitat de 
presentar projectes per 
accedir a ajuts europeus.

L’Ajuntament de Mollet 
ha destinat un total d’1,7 
milions d’euros entre ajudes 
directes i indirectes a l’ano-
menat Pla per a la Protecció 
Social, la Reactivació Econò-
mica i l’Impuls de l’Ocupació. 
El pla se suma a les ajudes i 
recursos que puguin venir 
d’altres administracions i es 
calcula que se n’estan benefi-
ciant o se’n beneficiaran més 
d’11.000 famílies i més de 
1.000 comerços i serveis de 
la ciutat.

A la fase d’emergència, 
l’Ajuntament ja va destinar 
200.000 euros extres amb 
els quals va atendre unes 
2.000 persones. “Des de 
l’Ajuntament posarem tots 
els recursos que estiguin al 
nostre abast per no deixar 
ningú enrere, especialment 
les persones i les famílies 
més vulnerables, així com el 
sector comercial i de serveis. 
Arribarem fins al límit de 
l’endeutament legal perquè 
la prioritat és ajudar tothom 
que ho necessiti”, diu Mon-
ràs.

Les mesures s’estructuren 
en tres àmbits: protecció 
de les persones, impuls del 
comerç i serveis i foment de 
l’ocupació. En el primer s’in-
clouen ajuts directes de fins 
a 250 euros, com un ingrés 
extra puntual per a les famí-
lies que s’hagin vist afecta-
des econòmicament per la 
Covid-19, en funció dels seus 
ingressos. També augmenten 
els supòsits de subvenció 
de l’IBI per augmentar les 
persones afavorides. Aug-
menten també els supòsits 
de subvenció municipal per 
al pagament del lloguer, que 
passen de 100 a 150 euros, 
tenint en compte només el 
criteri de renda i traient el 

topall d’edat. I s’estableix 
un nou supòsit per protegir 
les persones que han estat 
afectades per la pandèmia. 
A més, s’estableix una ajuda 
complementària a les ajudes 
de lloguer de la Generalitat 
i l’Estat pel mateix concepte 
de 150 euros al mes. La xifra 
estarà en funció de l’atorga-
ment de la Generalitat o l’Es-
tat fins a complementar, com 

a màxim, l’import de lloguer 
mensual. A més, les famílies 
que estiguin en atur o en 
ERTO o autònoms afectats 
per l’estat d’alarma tindran 
tarifació social a les escoles 
bressol, una bonificació del 
95% en la taxa de l’aigua i 
una tarifa reduïda de 3,32 
euros en la taxa de residus. 
La situació es revisarà cada 
trimestre per continuar apli-

L’Oficina d’Atenció Ciutadana tramita les peticions d’ajudes

cant les bonificacions.
En l’àmbit del comerç i 

serveis s’han posat en marxa 
ajuts de 200 euros als establi-
ments si la seva activitat ha 
estat tancada durant l’estat 
d’alarma i de 100 euros si ha 
vist reduïts els seus ingres-
sos en el 60%. També s’ha 
eximit de pagar la taxa de 
terrasses i la taxa de recollida 
de residus comercials durant 
tot aquest any.

I en l’eix de foment de 
l’ocupació s’inclouen mesu-
res que facilitaran la creació 
d’ocupació a la ciutat, la més 
destacada de les quals és l’in-
crement de contractació en 
els plans d’ocupació munici-
pal o ajudes al sector empre-
sarial per a la contractació 
de persones en atur, entre 
d’altres.

Una altra particularitat del 
pla és la creació d’una ofici-
na específica per canalitzar 
totes les consultes i peticions 
d’informació del pla i un 
correu i un telèfon directe 
de consultes: <ajudescovid@
molletvalles.cat> i el 93 571 
95 02.

“COmprA A mOLLet”

Per donar suport al comerç, 
l’Ajuntament i representants 
del teixit comercial de la 
ciutat van posar en marxa la 
campanya “Compra a Mollet” 
per fomentar que els veïns 
comprin als establiments 
de la ciutat. La campanya va 
incloure el sorteig de premis 
de 1.000, 500 i 300 euros 
en vals de compra als qui 
presentessin tres tiquets de 
compra en qualsevol comerç. 
I de cara a la campanya de 
Nadal, l’Ajuntament es farà 
càrrec de tot el cost de l’en-
llumenat dels carrers.

Més de 600 expedients
L’oficina de tramitació 
d’ajuts Covid de Mollet es 
va posar en marxa el 18 de 
maig, i fins al 30 de juny 
va fer 1.041 gestions, entre 
atencions presencials, tele-
fòniques i via correu. En 
aquest temps es van trami-
tar 291 expedients d’ajuts 
a persones i famílies i 307 
a comerços, autònoms i 
pimes.

Pel que fa al reforç de la 
xarxa de cobertura social, 
s’han repartit un total de 
1.561 targetes moneder a 

les famílies vulnerables 
per poder cobrir l’alimen-
tació d’infants amb beques 
de menjador. D’aquestes, 
500 són aportació econòmi-
ca directa de l’Ajuntament.  
També s’han fet 2.420 lliu-
raments d’aliments, s’han 
fet 48 compres pel Banc 
dels Aliments i s’ha atès 40 
persones al menjador soci-
al. I des del començament 
de la pandèmia s’han atès 
més de 6.000 persones i 
s’han fet 21.000 atencions 
a Serveis Socials.

L’Ajuntament ha aprovat un pla de protecció social i reactivació econòmica amb 1,5 milions
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Una campanya  
per potenciar  
el consum dins  
del municipi

Montmeló destinarà més 
de 20.000 euros a una nova 
campanya que promogui 
el consum al municipi. La 
iniciativa s’emprèn en coin-
cidència amb la campanya 
de Nadal i en col·laboració 
amb la Unió de Botiguers. 
Forma part de les accions de 
suport al comerç local, que 
també inclourà un vídeo 
per promoure la compra a 
Montmeló. També es treba-
lla per programar activitats 
especials per als dies 18 i 19 
de desembre.

Activitats 
adaptades al 
format en línia
Alguns dels actes que s’ha-
vien plantejat per a les pro-
peres setmanes a Montmeló 
no es cancel·laran i quedaran 
adaptats al format digital. 
Entre aquestes activitats, hi 
ha la commemoració del Dia 
Internacional contra la Vio-
lència de Gènere, el dia 25 de 
novembre, un taller de recer-
ca de feina o les trobades 
dels grups de conversa de 
l’oficina del Català. L’Ajunta-
ment ja havia adaptat al for-
mat digital algunes activitats  
del centre esportiu.

Voltes solidàries al 
Circuit en suport a 
La Marató de TV3

El Circuit de Barcelona-
Catalunya acollirà de nou 
les Voltes Solidàries, una 
activitat que es desenvolupa 
des de fa 13 anys. Aquest 
any, l’activitat, consistent a 
rodar pel traçat mundialista 
del Circuit amb el vehicle 
particular, es farà el 20 de 
desembre. La campanya se 
suma aquest any a la causa 
de la pandèmia i la recapta-
ció es destinarà a la lluita 
contra la Covid-19, a través 
de La Marató de TV3.

Les subvencions als sectors afectats 
s’amplien en la segona onada

L’Ajuntament de Montmeló 
treballa en una nova línia de 
mesures per donar suport als 
sectors més afectats per la 
crisi del coronavirus. La set-
mana passada, l’Ajuntament 
va comunicar l’obertura 
d’aquestes noves subvenci-
ons, plantejades principal-
ment per als sectors de la res-
tauració i l’estètica, les bases 
de les quals s’aprovaran pro-
perament. Les mesures de la 
segona onada de la pandèmia 
tenen una dotació pressupos-
tària de 60.000 euros.

Aquesta nova línia de sub-
vencions se suma a les que ja 
ha portat a terme l’Ajunta-
ment des que al mes de març 
es va declarar la pandèmia i 
es va aplicar l’estat d’alarma. 
La necessitat d’ajuts ha com-
portat que s’hi destinin una 
gran quantitat de recursos 
econòmics.

La pandèmia “ha canviat 
la foto del mandat”, diu l’al-
calde, Pere Rodríguez, quan 
es refereix a l’efecte que ha 
tingut la crisi de la Covid-19, 
tant sanitaris com econò-
mics. El canvi de prioritats 
és evident, i una part notable 
dels recursos es destinaran, 
necessàriament, a cobrir els 
greus efectes de la pandèmia 
sobre sectors econòmics 
i també famílies que han 
rebut l’impacte econòmic de 
les mesures sanitàries preses 
en els últims mesos.

“El que teníem plantejat 
de fer abans del 2023 ha 
canviat”, admet Rodríguez. 
L’alcalde fa esment de l’es-
forç financer que ha afrontat 
l’Ajuntament de Montmeló, 
com tants d’altres arreu del 
país. Només en ajuts direc-
tes a comerços i famílies es 
calcula que s’han destinat 
200.000 euros. La factura 

Un acte d’homenatge a les víctimes i de reconeixement al suport del voluntariat fet a Montmeló aquest estiu

s’enfila fins al mig milió 
d’euros si s’hi sumen boni-
ficacions en determinats 
impostos o els fons que es 
van destinar a un equipa-

ment municipal com la resi-
dència Can Dotras. “Sobretot 
al principi de la pandèmia 
es van fer grans esforços per 
dotar el personal dels equips 

de protecció necessari”, 
explica Rodríguez. 

“L’esforç per a l’Ajunta-
ment té un vessant doble: 
hi haurà menys ingressos 
perquè s’han rebaixat impos-
tos i taxes, i més despesa 
per poder ajudar els sectors 
econòmics i les famílies més 
afectades”, explica.

La reducció d’ingressos 
prové de les rebaixes de 
determinats rebuts en sec-
tors tan afectats com la res-
tauració. Se n’han introduït 
en factures com les escom-
braries o el subministrament 
d’aigua i també en bonifica-
cions en el rebut de l’impost 
de béns immobles –en aquest 
últim cas, també per a pro-
pietaris de locals que hagin 
sacrificat cobraments de 
lloguer–. També es van per-
metre ampliacions sense cost 
de les terrasses del sector de 
la restauració.

Accions per impulsar la 
força del voluntariat al poble
El voluntariat de Montmeló s’ha fet més visible en els 
temps de pandèmia. “Durant el confinament es va poder 
veure que hi havia molta gent disposada a ajudar”, es 
felicita Pere Rodríguez. “De seguida hi va haver molt de 
moviment espontani: es feien compres i comandes a qui ho 
necessités i es va crear un grup de cosidores per fer masca-
retes quan era difícil de trobar-ne”, recorda l’alcalde. També 
el teixit comercial i empresarial va fer accions de suport al 
combat contra la pandèmia i en solidaritat amb els pacients 
de la Covid-19.

El repte que es planteja ara l’Ajuntament és “consolidar 
aquesta xarxa de voluntariat” i també fer que prengui for-
ma. “Volem impulsar-ho per poder disposar d’eines que els 
ajudin a desenvolupar la seva activitat i fer-los més fàcils 
els tràmits”, explica Rodríguez.

Montmeló intensifica els esforços amb subvencions i una campanya de promoció comercial
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‘Parlem-ne’, un espai per sumar 
respostes a la crisi sanitària
Veïns i col·lectius col·laboren en propostes per afrontar els efectes de la pandèmia

Parets treballa per localitzar 
respostes compartides a la 
crisi, sanitària i econòmica, 
que es deriva de la crisi del 
coronavirus. A través d’una 
plataforma que s’ha batejat 
com a Parlem-ne, ciutadans i 
representants de col·lectius 
afectats estan fent aporta·
cions sobre les necessitats 
detectades en aquest perí·
ode. Ja s’han fet algunes 
sessions de treball en les 
quals s’han pogut recollir les 
propostes, i ara l’Ajuntament 
les valorarà per determinar 
quines de les que encara no 
s’hagin executat són viables. 
“Ho debatrem en la junta de 
portaveus, perquè entenem 
que les respostes a la pandè·
mia han de ser compartides, 
sobretot quan provenen de 
propostes de la ciutadania”, 
explica la primera tinent d’al·
caldia, Casandra García.

S’han fet sessions de 
treball amb diferents col·
lectius, des de ciutadans 
voluntaris, professionals 
de l’ensenyament i la salut, 
comerciants i industrials per 
detectar inquietuds i aporta·
cions sobre què esperen de 
l’Ajuntament en el context 
actual. El govern local plan·
teja donar continuïtat a les 
sessions de treball, en funció 
de l’evolució de la pandèmia.

Les aportacions recolli·
des en aquesta sessió que 
finalment s’incorporin a 
les actuacions municipals 
se sumaran a les que s’han 
portat a terme des de comen·
çament de la pandèmia. 
“Des del primer moment, 
es van fer endarreriments 
en el calendari fiscal, es van 
eliminar les taxes de les ter·
rasses de restaurants, es va 
bonificar el rebut d’escom·
braries a establiments que 

Una campanya per promoure  
el comerç més proper

La promoció del comerç de proximitat és 
l’objectiu de la campanya “Ara més que 
mai”, que l’Ajuntament desenvolupa des de 
fa algunes setmanes. “Volem potenciar el 
consum local i destacar el tracte proper que 
poden oferir als clients, més encara en situ·
acions com l’actual, en què no es pot sortir 
del municipi els caps de setmana.” La campa·

nya està acompanyada de materials com bos·
ses de la compra i mascaretes amb els lemes 
de la campanya, que conviden a comprar a 
Parets i també anima els consumidors a cui·
dar·se. També es fan unes petites peces en 
vídeo a través de les xarxes de l’Ajuntament 
en les quals s’ofereixen testimonis de com·
pradors i de comerciants. “El petit comerç és 
una aposta per a l’Ajuntament”, destaca la 
primera tinent d’alcaldia. És una de les inici·
atives municipals de suport al comerç.
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estiguessin obligats a aturar 
l’activitat i es van paralitzar 
taxes de serveis que no s’es·
taven prestant”, assenyala 
García. “La xarxa de suport 
social que tenim al munici·
pi ens permet avançar que 
estem preparats per atendre 
aquestes bonificacions”, 
encara que tenen un impacte 
important en els comptes 
municipals, segons apunta 
la primera tinent d’alcaldia. 
“Hem tingut un increment 
de la despesa per atendre les 
necessitats sorgides i també 

una reducció dels ingressos, 
però el pressupost municipal 
és equilibrat i creiem que hi 
podrem donar resposta.”

DEMoSTRAcIó SoLIDàRIA

En els mesos de pandèmia 
també ha aflorat l’esforç 
solidari de la població, espe·
cialment remarcable en el 
període de més necessitat, 
al començament de l’emer·
gència sanitària. “Parets va 
demostrar la seva solidaritat 
de seguida”, destaca García, 

que també és regidora de 
Salut. “De seguida es va cre·
ar una xarxa d’almenys 70 
persones que, amb la coor·
dinació de l’Ajuntament, es 
va abocar en la necessitat 
d’aquell moment, fent bates 
per als serveis sanitaris, o 
mascaretes.” Les mascare·
tes també van ser un focus 
d’atenció per a l’Ajuntament, 
que en va repartir a la pobla·
ció, juntament amb altres 
accions com les beques men·
jador o el servei a domicili 
per a gent gran.

Compromís amb  
el sector educatiu 
en la represa  
de l’activitat

La represa de l’activitat 
escolar va representar, i con·
tinua fent·ho, un repte per al 
sector educatiu al municipi 
i també va suposar un com·
promís municipal. Arran de 
la reobertura, l’Ajuntament 
va dotar els centres escolars 
de gel i mascaretes i va con·
tractar més personal docent 
en les tres escoles bressol 
municipalS per garantir la 
creació de grups bombolla. 
“La represa ha funcionat bé i 
ara mateix tenim confinades 
dues aules de 173 grups bom·
bolla”, explica García.

Una línia 
telefònica per 
descongestionar  
el servei al CAP
L’Ajuntament de Parets ha 
posat a disposició del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) 
una línia telefònica per con·
tribuir a descongestionar el 
servei. A més de l’habitual 
(93 562 16 89), es pot utilit·
zar el 667.99.18.23 per poder 
donar millor resposta a l’alta 
necessitat de consultes en 
l’actual context de pandèmia, 
especialment en determina·
des franges horàries. La línia 
de suport sorgeix també de 
les inquietuds que han fet 
arribar alguns ciutadans.

Cessió d’espais per 
a la campanya de 
vacunació de la grip
La col·laboració municipal 
amb els serveis de salut tam·
bé es concreta amb la cessió 
d’espais per a la campanya 
de vacunació contra la grip 
per descongestionar el CAP. 
La vacunació s’està fent a 
la Sala Basar. L’Ajuntament 
també mostra la predisposi·
ció a cedir espais municipals 
si les autoritats sanitàries 
en necessiten per fer tests 
ràpids de Covid·19.
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Mascareta!

+

Distància!

+

Rentat de mans!

Des del primer moment hem seguit 
els protocols, intentant que no 
afectin el desenvolupament normal 
de la nostra vida. Però no ha estat ni 
serà fàcil!

Seguim vigilants a tot el que passa, 
al costat dels més vulnerables, per 
tal que tots junts puguem seguir 
endavant!

Tots junts, amb compte
i cura, ens en sortirem! 

Segur!
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Entitats locals donen part  
del pressupost per ajudar a la 
compra de material i llibres escolars

A Sant Feliu de Codines les 
mostres de solidaritat s’han 
convertit en una constant 
des del principi de la pan-
dèmia. D’aquesta manera, 
entitats locals com el Corre-
foc del Follet i la Fantasma, 
l’Ateneu, el Centre Excursi-
onista i l’Agrupació Escolta 
Makalu han renunciat a una 
part de la subvenció que els 
concedeix anualment l’Ajun-
tament. Amb aquests diners 
han volgut fer una aportació 

econòmica als centres educa-
tius de Primària i Secundària 
per ajudar les famílies que 
tenen dificultats per afrontar 
el pagament de les quotes 
de material i la compra de 
llibres de text. Associacions 
i Ajuntament tenen molt 
clar que quan tot hagi acabat 
podran continuar celebrant 
totes les festes, fires, actes 
culturals i actes gastronò-
mics que periòdicament se 
celebren al poble. 

Guia dels bars  
i restaurants que 
ofereixen menjar 
per emportar

La situació provocada per la 
crisi sanitària està afectant 
de forma especialment greu 
l’economia local codinenca. 
Per ajudar els bars i restau-
rants, des de l’Ajuntament  
han volgut donar-los suport i 
és per això que han ajudat en 
la difusió dels seus serveis 
amb una llista d’establiments 
que fan menjar per empor-
tar. La guia també inclou els 
horaris de serveis i els punts 
de recollida. 

La cultura 
s’ha obert 
camí entre les 
restriccions

Sant Feliu ha volgut mante-
nir viu el pols cultural, habi-
tualment intens al poble, en 
la mesura que ha estat possi-
ble, tot i un context canviant 
de restriccions. D’aquesta 
manera, durant aquests 
mesos, i complint amb tots 
els protocols, s’han dut a ter-
me diversos actes culturals 
com concerts, teatre, cinema 
i conferències, per donar el 
màxim suport a la cultura, 
amb una aposta clara per les 
produccions i artistes locals. 
També es van programar 
activitats alternatives a la 
festa major. Les activitats es 
van allargar durant tot l’estiu 
i fins a les segones restricci-
ons que va patir la cultura. 
Així, l’octubre passat, Sant 
Feliu va ser l’escenari de 
Mostra Juvenil Amateur 
de Teatre de Catalunya. 
D’altra banda, a mesura que 
s’ha pogut i adaptant-se a la 
nova normalitat, s’han anat 
obrint els diferents serveis 
esportius i de lleure, com la 
piscina, quan pocs ajunta-
ments van apostar per la seva 
obertura. 

Acte d’homenatge a les víctimes de la Covid-19 que es va fer a sant Feliu

Els serveis socials se situen 
al centre de les prioritats 
Sant Feliu de Codines suma esforços per facilitar el dia a dia als seus veïns

La pandèmia ha posat els 
Serveis Socials al centre de 
les prioritats als municipis. 
Sant Feliu no n’ha estat una 
excepció, i l’Ajuntament ha 
destinat un volum de recur-
sos sense precedents per 
vetllar perquè la població 
–i, sobretot, els sectors més 
desfavorits– tinguessin les 
necessitats bàsiques cober-
tes.

En aquest sentit, des de 
Serveis Socials s’ha treba-
llat per ajudar les persones 
i famílies vulnerables. 
Entre les accions destaquen 
el repartiment de targes 
moneder i de beques de 
menjador escolar, i la distri-
bució d’aliments i productes 
essencials a través de Creu 
Roja i Càritas. També s’ha fet 
acompanyament a les perso-
nes grans telefònicament i a 
través del Servei d’Atenció 
Domiciliària. 

D’altra banda, durant el 
confinament i el tancament 
de les escoles també es va fer 
acompanyament telemàtic 

des del  Centre Obert, que ha 
continuat en línia acompa-
nyant els infants i les seves 
famílies i donant suport a 
les tasques escolars.  En la 
mateixa línia s’han facilitat 
els equips informàtics neces-
saris perquè els infants de 

famílies amb pocs recursos 
poguessin continuar  l’apre-
nentatge a distància.

El Casal de Joves va conti-
nuar la seva activitat també 
en línia per donar suport, 
informació i programar acti-
vitats per als joves. En darrer 

terme, durant els mesos de 
juny i juliol es va programar 
un Casal d’Estiu municipal 
per donar suport als infants 
i les famílies, i d’aquesta 
manera generar una certa 
normalitat, dins de la situa-
ció excepcional.

L’Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines ha volgut acom-
panyar en tot moment la 
gent gran del municipi, els 
més amenaçats per la malal-
tia. Des del primer dia, una 
de les prioritats de les autori-
tats locals ha sigut la protec-
ció de les persones grans que 
viuen a les dues residències 
del municipi per aconseguir 
la mínima repercussió possi-
ble de la Covid-19 en aquests 
centres. 

La protecció i acompa-

nyament també s’han ofert 
més enllà de les persones 
que viuen a les residències. 
Durant els mesos que va 
durant el confinament, des 
dels serveis socials, es va fer 
acompanyament a la gent 
gran a través de trucades 
telefòniques i del reparti-
ment de menjar a domicili. 
També s’ha volgut continuar 
oferint el taller de la me-
mòria, tot i que adaptat a la 
situació, ja que actualment 
s’ha convertit en telefònic. 
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Una de les prioritats és la salut de les persones que viuen en residències

Protecció i acompanyament 
per a les persones més grans
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Algunes de les campanyes municipals fan incidència en el foment del comerç de proximitat

del comerç han anat de la mà 
d’una campanya de comu-
nicació que s’ha difós per 
les xarxes socials amb l’ob-
jectiu de reforçar el sector: 
“Comerç viu, Sant Celoni 
viu.” 

 Per l’alcalde, la situació 
actual és una oportunitat 

per “generar consciència” i 
perquè els veïns optin per 
comprar producte de proxi-
mitat. A aquest reforç també 
s’hi han sumat el suport a la 
plataforma de venda en línia 
BaixMontseny.cat 

Per la seva banda, els bars 
i restaurants s’han pogut 

beneficiar de la supressió de 
la taxa de les terrasses, que 
es manté des de l’inici de la 
pandèmia. “De cara al 2021 
es descomptaran de la taxa 
els dies tancats o es bonifi-
carà un 50% els dies que hi 
hagi restriccions”, explica 
l’alcalde. 

Ajuts 
a les famílies 
per garantir 
l’educació

Una de les accions impor-
tants en matèria d’ajuts 
és el suport a les famílies. 
L’Ajuntament de Sant 
Celoni hi ha destinat aju-
des d’urgència per un valor 
total de 100.000 euros. 
S’han repartit xecs targeta 
per adquirir aliment fresc i 
s’hi ha sumat un reforç en 
la dotació econòmica i de 
personal als Serveis Soci-
als, on Raül Garcia destaca 
un augment de sol·licituds 
i nous perfils. A més, el 
consistori ha reforçat el pla 
local d’ocupació, el servei a 
la dona i ha posat a dispo-
sició l’espai municipal Sax 
Sala per assessorar particu-
lars i empreses dels ajuts 
per la coronacrisi.

Sant Celoni també ha 
incrementat la neteja a 
les escoles públiques i 
ha repartit targetes SIM 
i material informàtic als 
alumnes que no en tenien. 
L’objectiu és garantir la 
connexió a internet als 
alumnes del municipi 
perquè puguin seguir els 
estudis des de casa.

L’Ajuntament de Sant Celoni destina 200.000 euros a ajuts al sector dels serveis 

Una oportunitat per reforçar 
el comerç i la restauració locals 

La crisi per la Covid-19 ha 
implicat que l’Ajuntament de 
Sant Celoni, des de l’inici de 
la pandèmia, hagi desplegat 
les seves eines per pal·liar 
la situació social i econòmi-
ca. En matèria d’ajuts a les 
famílies, per una banda, però 
també per al comerç i per als 
bars i restaurants. Sense anar 
més lluny, el ple va aprovar 
una modificació de crèdit de 
200.000 euros en ajudes per 
al sector serveis.

Les subvencions previs-
tes en aquest pla són d’un 
màxim de 800 euros per 
negoci. A dia d’avui, s’han 
saldat amb un 90% de sol-
licituds atorgades. Signi-
fiquen més d’un centenar 
d’empreses beneficiades i 
prop de la meitat del pres-
supost de 200.000 euros que 
havia aprovat el consistori. 
“Obrirem una segona con-
vocatòria per als que no es 
van poder presentar a la pri-
mera”, explica l’alcalde, Raül 
Garcia. 

Les mesures per al sector 
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A l’estiu es van programar concerts com el de Joan Colomo i Quima

Els artistes són un dels grans 
actius de Sant Celoni. Per 
això el consistori n’ha impul-
sat un cens municipal. Una 
llista –amb unes 150 entra-
des, per ara– que ha estat el 
leitmotiv de la programació 
cultural a Sant Celoni des del 
final de la primera onada de 
la Covid-19. D’aquesta llista 
d’actius de la cultura, l’Ajun-
tament va organitzar part 
de la festa major. El mateix 
model es va seguir per 

programar a l’estiu el cicle 
“Dijous a la fresca” o con-
certs itinerants pels barris. 
“Volíem donar valor a la cul-
tura local. Encara ens sorpre-
nem dels artistes que tenim 
a casa”, explica l’alcalde, Raül 
Garcia, que tampoc s’oblida 
dels tècnics de la cultura.

El cens d’artistes també 
s’ha fet servir per crear l’ex-
posició “Arts plàstiques a 
Sant Celoni ara”, que es pot 
veure fins al 17 de gener a 

la Rectoria Vella. La mostra 
és un recull d’obres de 20 
artistes plàstics vinculats al 
municipi. La programació de 
l’Ateneu també compta amb 
una representació d’artistes 
locals. De moment, l’activitat 
en aquest equipament ha 
quedat aturada, a l’espera 
que es puguin reprendre les 
actuacions. L’Ajuntament ha 
avançat un 30% del catxet als 
artistes i s’ha compromès a 
reprogramar-los.  

El consistori ha impulsat un cens d’artistes

Compromesos amb la cultura
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La Santa Eulàlia més solidària
Ajuntament, entitats i persones a títol particular han col·laborat contra la pandèmia

Feines de desinfecció a la via pública durant la primera onada

Els comerços i serveis de San-
ta Eulàlia afectats per la crisi 
de la Covid-19 poden sol-
licitar els ajuts que impulsa 
l’Ajuntament a través de la 
regidoria d’Hisenda i Promo-
ció Econòmica fins al dia 31 
de desembre. Són ajuts direc-
tes destinats a establiments 
que han patit una reducció 
dels ingressos del 50% en 
comparació amb l’any 2019, 
com a conseqüència de la cri-
si sanitària durant els mesos 
de març, abril i maig. En el 
cas dels autònoms amb una 
antiguitat inferior a un any, 
la comparació es farà amb la 
mitjana de la facturació men-
sual des de la data d’alta.

L’Ajuntament preveu una 
dotació màxima de 10.000 
euros en ajuts que seran de 
fins a 200 euros per a cada 
sol·licitant. Les demandes es 
resoldran fins que s’exhau-
reixi el pressupost i si supe-
ren la partida disponible, 
aquesta serà prorratejada pel 
nombre total de sol·licitants.

Aquests ajuts formen part 
del Pla d’Acció contra els 
efectes de la pandèmia que 
l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat i dotat amb 
127.522 euros amb els quals 
s’impulsen 66 accions, de les 
quals 24 són d’emergència, 
dutes a terme des de l’ini-
ci de la pandèmia, per un 
import de 29.100 euros i 42 
mesures de reconstrucció per 
un import de 98.422 euros. 
El regidor de Comunicació, 
Pol Guerra, diu: “[El pla] està 
sent el nostre pal de paller 
en la lluita contra els efectes 
de la crisi” ,i posa de relleu la 
col·laboració i la solidaritat 
de persones i entitats. 

Entre les accions socials 
d’emergència hi ha el suport 
i l’atenció domiciliària a la 
gent gran, ajuts d’urgència a 
persones amb pocs recursos, 
beques menjador, suport a la 

xarxa de voluntariat, flexi-
bilització en el pagament de 
taxes i impostos o la neteja i 
desinfecció de la via pública 
i equipaments. Es va fer una 
crida per aportar material 
sanitari per a Protecció Civil, 
Policia Local i residències 
de gent gran i la població 
també va lliurar mascaretes 
de busseig a l’Hospital de 
Granollers. També es va cedir 

el vehicle elèctric municipal 
a l’ABS de la vall del Tenes 
per fer atencions mèdiques 
de capçalera i urgències a 
domicili. Les accions socials 
de reconstrucció han inclòs 
ajuts per habitatge, equips 
de protecció individual a 
qui faci ús dels equipaments 
municipals i un servei de 
seguiment telefònic i de 
suport a la gent gran, així 

del curs escolars des de casa, 
suport psicològic i l’exemp-
ció de quotes. També s’ha 
ampliat el servei Aula Oberta 
Familiar, s’han cedit espais 
per a alumnat de Primària i 
Secundària i s’ha fet un pla 
d’activitats d’estiu.

En l’àmbit de promoció 
econòmica, s’ha adaptat 
la fira Lliga’t a la terra i el 
mercat setmanal, impulsant 
els productors locals, i s’ha 
fet una campanya de sensi-
bilització i potenciació del 
comerç local. Pol Guerra 
explica que govern i oposició 
estan ara en procés de revisió  
del pla per adaptar-lo a les 
noves necessitats. 

Un dels millors exemples 
de la solidaritat a Santa Eulà-
lia és la feina dels voluntaris 
a través de SERSolidària. Van 
portar aliments i medicines a 
persones de més de 65 anys. 
Protecció Civil i la Policia 
Local van posar en marxa 
un servei per felicitar les 
persones menors de 18 anys 
i majors de 85 que feien anys 
durant el confinament. Tam-
bé es va crear una xarxa de 13 
cosidores que van fer bates 
amb bosses de plàstic per al 
CAP i Apindep Ronçana. En 
van fer 2.000.

Protecció Civil també va 
portar aliments a persones 
dependents del servei Por-
ta’m, amb productes del 
banc d’aliments de Càritas 
i l’Ajuntament va repartir a 
domicili les targetes mone-
der del Consell Comarcal 
per a infants amb beques de 
menjador i va lliurar materi-
al escolar a infants i adoles-
cents. I una desena de ciuta-
dans van posar a disposició 
de la Generalitat les seves 
impressores 3D per fabricar 
respiradors

L’Ajuntament 
ha aprovat per 
unanimitat un 

pla amb 127.522 
euros i 66 accions

com a entitats de benestar 
social i iniciatives solidàries. 

També es va modificar el 
calendari fiscal, de manera 
que la data de cobrament 
en voluntària de l’IBI i la 
taxa de residus va quedar 
prorrogada del 6 de juliol a 
l’1 de setembre. I l’impost 
de vehicles, del 4 de maig 
al 6 de juny. No es va cobrar 
el preu de l’escola bressol 
i dels tallers de la Fàbrica 
durant els mesos en què van 
estacar tancats i tampoc les 
concessions dels bars de La 
Fàbrica, el camp de futbol i 
les instal·lacions de Pinedes 
del Castellet. D’altra banda, 
es va suspendre el cobra-
ment de la taxa de terrasses 
de bars i restaurants i es va 
permetre ampliar la seva 
superfície sense cost afegit. I 
amb Ronçana Comerç Actiu 
es va impulsar una central de 
compres d’EPI per ajudar els 
negocis a garantir les mesu-
res d’higiene amb productes 
homologats i segurs.

Pel que fa a les accions 
culturals i educatives, des-
taca facilitar la continuïtat 
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L’alcaldessa de Vilanova, Yolanda Lorenzo, a les noves dependències de Serveis Socials, a la planta baixa de l’ajuntament

Els serveis socials es traslladen a uns locals nous i alliberen espai al centre de salut

Vilanova millora els Serveis 
Socials i el CAP d’una tacada

La pandèmia de la Covid-19 
ha estat el pretext perfecte 
per accelerar la millora dels 
Serveis Socials municipals a 
Vilanova del Vallès. Fins ara, 
aquesta àrea ocupava uns 
espais al Centre d’Atenció 
Primària de la població. Ar-
ran de l’augment de persones 
usuàries, entre els mesos de 
juny i juliol, l’equip de go-
vern va reformar tota l’Ofi -
cina d’Atenció al Ciutadà, 
a la planta baixa de la casa 
consistorial, per ubicar-hi 
els Serveis Socials: d’aquesta 
manera, es va guanyar espai 
no només per als usuaris 
d’aquest servei, sinó per als 
del centre de salut. Amb les 

reformes, l’àrea de Serveis 
Socials consisteix en una sala 
petita de reunions per a visi-
tes, i dos despatxos per a la 
treballadora social, l’educa-
dora i l’administrativa. 

Aquesta ha estat una de les 
mesures que l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès ha posat 
en pràctica per combatre els 
efectes de la pandèmia en 
matèria social. Una altra de 
les importants va ser la crea-
ció d’una xarxa de voluntaris. 
“Ho vam impulsar quan feia 
molt poc que havia esclatat 
tot”, explica l’alcaldessa, 
Yolanda Lorenzo. La xarxa va 
néixer arran de les trucades 
que es feien periòdicament 

a persones del poble d’entre 
65 i 80 anys per comprovar 
si es trobaven bé, si necessi-
taven res, etc. “Vam fer una 
crida per aplegar gent que es 
responsabilitzessin de fer un 
seguiment setmanal d’aques-
tes persones, per detectar 
necessitats puntuals.” Aques-
ta xarxa s’ha anat dilatant i 
ara han augmentat els volun-
taris que treballen sobretot 
en el rebost solidari, però de 
tant en tant continuen fent 
seguiment de la gent gran. 
Aquesta atenció s’ha reforçat 
des de Serveis Socials. “Hem 
dotat aquesta àrea amb una 
psicòloga que ofereix reforç 
a les persones que el neces-

siten. D’altra banda, s’ha 
augmentat també el servei 
d’atenció domiciliària, s’ha 
habilitat una línia per portar 
menjar a domicili i s’ha creat 
una línia d’ajuts de 100 euros 
a usuaris de Serveis Soci-
als que necessitaven algun 
suport puntual.

PRÉSTECS 
SENSE INTERÈS PER A 
COMERÇOS I EMPRESES

En matèria econòmica, com 
molts altres ajuntaments, el 
consistori de Vilanova del 
Vallès va començar modi-
ficant el calendari fiscal 
perquè els pagaments es 

poguessin fer de forma més 
dilatada, i pel que fa a la taxa 
d’escombraries, se’n va exi-
mir els comerços durant el 
temps en què han estat obli-
gatòriament tancats. D’altra 
banda, es va crear una línia 
de subvenció als comerços i 
empreses que justifiquessin 
una despesa d’almenys 300 
euros en mesures relaciona-
des amb la pandèmia. També 
es va impulsar una línia de 
microcrèdits de 1.200 euros 
per a comerços i empreses, 
a retornar en un any i sense 
interès.

En darrer terme, i ja en el 
terreny de la higiene, es va 
intensificar la recollida de 
residus de rebuig a tot el 
municipi, es va augmentar 
el personal de neteja i es van 
repartir mascaretes a tota la 
població, entre altres mesu-
res. 

“Els ajuntaments 
hem reaccionat ràpid 
perquè hem tingut el 
problema a la porta”

Yolanda Lorenzo consi-
dera que els ajuntaments 
han reaccionat amb més 
agilitat que les administra-
cions més grans davant la 
pandèmia per una qüestió 
de proximitat. “Hem actu-
at més ràpidament perquè 
hem tingut el problema 
a la porta. Ens hem vist 
obligats a prendre decisi-
ons constants, de vegades 
tirant de sentit comú i de 
bona voluntat.” En clau 
econòmica, l’alcaldessa 
explica que l’equip de 
govern s’està plantejant 
una segona línia d’ajuts 
per al sector comercial, 
en cas que les restricci-
ons s’allarguin gaire més. 
A banda, el consistori 
estudia diverses accions 
destinades promocionar el 
comerç local, entre altres 
actuacions.
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