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1.- Preàmbul.
El 10 de març, davant de l’imminent estat d’excepcionalitat que es podia arribar
en pocs dies, es constitueix el Comitè de Crisis Municipal, presidit per l’Alcalde
i format per tots els responsables polítics en els àmbits de: Guàrdia Urbana,
Espai Públic, Serveis Socials, Educació-Igualtat- Salut, Cultura-Comunicació,
Economia- Administració i l’assistència tècnica del Cap del Gabinet Tècnic de
l’Alcaldia; que es reuneix diàriament per tal d’estudiar i coordinar totes les
accions preventives a posar en marxa.
El 13 de març es constitueix el Comitè d’Emergència Municipal per tal de
conèixer les mesures preventives a adoptar. Aquest comitè acorda aplicar la fase
de prealerta prevista per situacions de similars característiques a les quals es
preveu puguin succeir, ratificar les mesures contemplades en el Pla d’Actuació
presentat i plantejar la necessitat d’adoptar altres mesures.
En data 16 de març, despres de la Declaració de l’Estat d’Alarma, el CEM es
torna a reunir per tenir coneixement de la Resolució de l’Alcaldia per
complementar les que figuren en el Reial Decret 463/2020, fa precisions sobre
la decisió municipal, es dóna per assebentat de les gestions que es realitzen per
obtenir equips de protecció i es planteja que s’adoptin unes recomanacions a la
població per evitar el creixement dels contagis.
Les primeres decisions preses per l’Ajuntament com a mesura preventiva abans
de la Declaració de l’Estat d’Alarma van ser:




La suspensió d’activitats: Els jocs escolars, les activitats extraescolars
dins dels recintes escolars, les activitats de l’Escola Esportiva Social, les
activitats i programacions de caire cultural, esportiva, educativa i
recreatives organitzades per l’Ajuntament o en espais tancats de
titularitat municipal, les visites guiades al Palau de Can Mercader, els
serveis de Ludoteca de titularitat pública, els esplais, els serveis d’Espai
Nadó i Familiar, les activitats i tallers en els Centres Cívics, Biblioteques,
Citilab.
El tancament d’instal·lacions i equipaments: Els Auditoris de Cornellà i
el de Sant Ildefons, el Museu de les matemàtiques en el Palau de Can
Mercader i la sala d’exposicions del Palau de Can Mercader.

A partir del divendres, 13 de març, els esdeveniments van precipitar l’adopció
d’anticipar previsions davant de les comunicacions de la Generalitat respecte
als equipaments escolars i de Gent Gran i per tant es va acordar el tancament
de: Els patis oberts, els Casals de la Gent Gran de titularitat municipal, les
Escoles Bressol, l’Escola Municipal de Música i l’Escola Virolai.
Aquell mateix dia es van dictar i comunicar als treballadors i treballadores
municipals les primeres recomanacions i instruccions, que a continuació
s’indiquen:
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Pels centres d’atenció pública municipal: Oficina d’Atenció al Ciutadà i
serveis similars:
o Reducció de l’aforament de la sala d’espera a només 8 persones en
el cas de la OAC
o Fer respectar la distància d’un metre entre l’empleat/da i el/la
ciutadà/na.
Facilitar els primers equips de protecció preventiva recomanats per les
Autoritats Sanitàries.
Fer recomanacions i donar informació a tots els serveis municipals del
Pla de gestió per l’exposició al Coronavirus i la necessitat d’ahver de
adoptar mesures en els propers dies a partir de les informacions i
directrius que es dictessin, així com d’específiques per la Guàrdia
Urbana.
Es va encarregar un estudi, amb caràcter d’urgència, per tal d’aprovar
una proposta que facilités el teletreball al màxim nombre d’empleats, dins
de la capacitat i mitjans disponibles, amb l’objectiu de reduir al màxim,
la presència física en les instal·lacions municipals.

Es va informar i recomanar a les Entitats que no realitzessin activitats a partir
del dissabte.
Es van fer gestions per suspendre la Fira Spannabis, la qual va quedar suspesa
automàticament quan la Generalitat va prohibir les concentracions de més de
1000 persones.
Es van reforçar i modificar els protocols i criteris de neteja en els espais de més
concurrència de gent, mitjançant la contractació per emergència de la neteja i
desinfecció dels següents espais: OAC, lavabos en general, totes les
dependències de Serveis Socials, Guàrdia Urbana, i qualsevol centre on
s’hagués produït el contagi d’algun treballador o treballadora del mateix o
usuari habitual, es va definir una neteja especial per aquelles zones quan fos
necessari.
En aquell moment existia plena consciència que la situació podia canviar i ferse més restrictiva, això va ocórrer dissabte per la qual cosa durant el cap de
setmana es va treballar per adoptar una sèrie de mesures en compliment de
l’estat d’alarma decretat pel govern de l’estat, que es desenvolupen en els
propers apartats.
Totes aquestes decisions van ser comunicades no tan sols per via telemàtica,
sinó que es va informar en dues reunions presencials, la primera amb el comitè
d’empresa i la segona a la comissió de prevenció de riscos laborals de
l’Ajuntament.
Després de les primeres mesures preventives, es va iniciar la fase d’adopció
d’accions encaminades a protegir a les persones més vulnerables, a plantejarse una organització adequada per donar resposta a la situació excepcional que
s’hauria d’afrontar en diferents àmbits d’actuació i de forma transversal, per
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donar resposta a les peticions previsibles que es produirien de diferents
col·lectius que podien entrar en risc, no només de caràcter sanitari, sinó social
i econòmic.
El 23 de març, el Comitè de Crisi es va dissoldre, i va afrontar la direcció política
de les accions, la Comissió Executiva Municipal, incorporant-se les altres àrees
d’acció municipal que en la primera fase no estaven dins de les que havien
d’executar accions concretes per abordar la primera fase d’actuació.
Es va convocar a mitjans de març una reunió extraordinària dels portaveus de
tots els grups municipals per tal d’informar sobre les mesures inicials adoptades
i fer un primer anàlisi de la situació.
La tasca portada a terme durant les dues primeres setmanes era contrarellotge,
perquè no hi havia antecedents per afrontar un tipus d’emergència d’aquesta
magnitud, calia assegurar els serveis essencials de funcionament de
l’organització, adequant-la a la nova situació amb els mitjans tant humans com
tècnics que es disposaven, i per un altre, costat preveure una organització
específica que pogués donar resposta a les previsibles demandes que es podien
produir i preveure l’escenari de quin tipus de suport serien necessaris utilitzar
així com estar molt atents a les diferents disposicions que tant l’Estat com la
Generalitat anaven anunciant i adoptant.
S’ha comptat amb el suport de més de 200 persones que s’han ofert per
col·laborar per la realització de diferents activitats. Aquestes persones han estat
col·laborant en la confecció de més de 3000 mascaretes i 1000 bates de
protecció.
2.- Que s’ha fet des de l’Ajuntament
2.a) Les primeres mesures
El 16 de març es va dictar la resolució dels serveis públics bàsics, que varen ser
els següents: Oficina d’Atenció al Ciutadà, Serveis Socials, Secretaria General,
Intervenció Municipal, Tresoreria, Cementiri, Gabinet de l’Alcaldia,
Contractació, Educació, Salut, Comunicació, Recursos Humans, Informàtica,
Consergeria, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Manteniment i Serveis, els serveis
d’atenció domiciliaria, els Mercats Municipals, la recollida d’escombraries, la
neteja viària i la neteja dels edificis públics.
El dia 17 de març es va decidir fer el tancament dels parcs públics que les seves
característiques ho permetien, amb algunes excepcions, entre elles, garantir
l’accés del personal a l’empresa EINSMER al parc del Canal de la Infanta, i el
transit de ciutadans en el Parc de Can Mercader per la connexió a peu dels
barris de Sant Ildefons i Almeda.
Es van prendre també les decisions de suspendre les sessions dels Òrgans
Col·legiats de l’Ajuntament i de les empreses; així com donar informació a través
de la web municipal i xarxes socials fent diferents campanyes de suport a la
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ciutadania, amb divulgació a les xarxes socials com el vídeo amb gent coneguda
de Cornellà, a través d’un fil conductor “Em quedo a casa”.
Ràdio Cornellà va suspendre la programació habitual, però ha estat emetent
una programació especial de cunyes informatives que s’emeten cada hora.
2.b) Les accions en l’emergència sanitària
Un dels principals problemes, de caràcter general que hi ha hagut en aquesta
emergència sanitària, ha estat l’abastament dels equips protecció necessaris pel
personal que treballava físicament per atendre els serveis essencials i
fonamentalment tots els col·lectius que prestaven serveis a les persones
dependents, a conseqüència de la dificultat de trobar proveïdors i costos
sobredimensionats, tot i això, durant la primera setmana, es va aconseguir per
diferents vies el material.
Des de la Declaració de l’Estat d’Alarma totes les forces de seguretat es van
centrar a garantir el compliment de les mesures decretades; inicialment amb
advertències i en cas de reiteració o conflictivitat manifesta amb l’aixecament
d’actes d’infracció. En aquesta tasca també van col·laborar durant els primers
dies els agents cívics per tal de conscienciar a la població de la necessitat de
complir tant les recomanacions que s’anaven donant com les directrius dictades
per l’Autoritat Sanitària.
També es va iniciar un rigorós control dels accessos als Mercats Municipals per
limitar l’aforament i mantenir les distàncies preventives entre persones.
Les obres públiques a la ciutat es van limitar a les estrictament necessàries, per
raons de salubritat, seguretat i aquelles imprescindibles. Aquestes han estat les
del carrer Avellaner, piscina de Can Millars i Piscina del Parc Esportiu, llevat
del període la primera pr+orroga de l’Estat d’Alarma en què tot va quedar aturat.
Des de l’Ajuntament es va iniciar una campanya de recomanacions als comerços
perqué reduïssin els seus horaris. Es van restringir les activitats comercials de
venda de productes als comerços oberts 24 hores, i es van tancar alguns
comerços per incompliment de les normes vigents.
Es va sol·licitar el suport de l’UME per la desinfecció de totes les Residències de
Gent Gran de la Ciutat i els Mercats Municipals. En total durant dues jornades
es van desinfectar les 7 residències del municipi i els 3 mercats municipals.
També es va posar a disposició de la Generalitat de Catalunya equipaments
municipals (Parc Esportiu Llobregat i Pavelló de Sant Ildefons) per poder
albergar, si era necessari, hospitals de campanya. En aquest context es van
sol·licitar kits d’higiene personal per garantir els primers dies de la seva posta
en funcionament.
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Des del 16 de març es fa un seguiment diari de la situació de cadascuna de les
Residències de Gent Gran de la ciutat a l’entendre que són centres amb un alt
risc de contagi, per detectar necessitats i mancances, donar-li suport i traslladar
la informació als Departaments de Treball i Afers Socials i de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
En funció de les valoracions fetes a cada centre, vam atendre les primeres
demandes referides a la manca de materials de protecció per al personal (EPI),
així com la manca d’atenció sanitària especialitzada per la qual cosa es va
reclamar el suport de les autoritats sanitàries competents.
Un dels problemes generals que també es va detectar i que va generar inquietud
va ser el creixement de les baixes laborals del personal d’atenció que treballa en
aquests serveis. Es tracta de personal especialitzat on les substitucions
d’aquests resulten complexes, en aquest sentit des de l’Ajuntament s’han
facilitat candidatures de les diferents borses de treball que es disposen i es va
crear un canal d’entrada per obtenir candidatures amb els perfils professionals
requerits.
En aquest àmbit d’actuació cal posar en relleu que hi ha hagut dues residències
en les quals durant el primer mes no va haver-hi cap cas amb símptomes, són
els Centres Can Rovira i Clínica Sant Jordi.
En l’actualitat la situació està estabilitzada, el personal ja disposa de les
mesures de protecció adients i s’està recuperant personal de baixa.
S’ha donat suport als professionals dels Serveis d’Atenció Domiciliaria que des
del primer dia van ser els que més van patir la manca de material protector, i
es va prioritzar la seva distribució entre ells des de el primer moment. Es van
fer recomanacions per reduir les prestacions en aquelles persones que podien
prescindir o disminuir, encaminades a la protecció de les persones.
S’ha dut a terme el control de la seguretat d’higiene a tots els establiments
d’alimentació oberts, s’ha realitzat de forma conjunta amb professionals del
Departament de Salut i la Guàrdia Urbana.
La via pública també és un espai d’alt risc i per aquesta raó s’han modificat els
criteris de neteja i desinfecció. Durant el primer mes es va fer una neteja i
desinfecció intensiva en totes les bases de contenidors, a les entrades de les
farmàcies i en els comerços amb més afluència, així com als accessos de les
estacions del transport públic. Criteris que continuen i que s’han ampliat en la
darrera setmana al fer-se una desifecció en les vies principals de tots els barris.
Per facilitar el confinament es va alliberar les zones blaves de pagament i es van
ampliar a les 24 hores la possibilitat d’aparcament de la zona vermella
instal·lada a la carretera d’Esplugues.
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2.c) La reorganització dels serveis municipals
Es va instaurar el teletreball a la gran majoria de serveis no essencials. La
presència física s’ha ajustat en funcions de les noves disposicions que s’han
dictat i l’atenció de la ciutadania fonamentalment s’ha dut a terme de forma
telemàtica facilitant en tot moment el compliment de la normativa i les
necessitats que s’han plantejat.
Es va acordar la creació d’una nova Organització Municipal Excepcional
encarregada d'atendre les situacions de les persones i col·lectius de major
vulnerabilitat que podien veure agreujada la seva situació per l'alerta sanitària
que estem vivim aquests dies i altres situacions que es preveia pudien sorgir.
Per aquesta raó es va estructurar la seva acció en 4 àmbits: un primer àmbit
per contactar diàriament amb les persones que viuen soles i no tenen una xarxa
familiar, un segon àmbit presencial que s'encarrega de cobrir les necessitats de
les persones que viuen soles, el tercer àmbit es va dissenyar per garantir
l'alimentació als infants i joves que fins ara comptaven amb les beques menjador
i també per donar ajudes a noves situacions que es podien plantejar a
conseqüència de la pèrdua d’ingressos i per últim un quart àmbit destinat a
atendre les necessitats de les persones i famílies amb major risc perquè ja
estaven incloses en els programes assistencials.
Per la constitució d’aquesta nova organització es va comptar amb tot el personal
administratiu i tècnic de diferents departaments; que està tenint el recolzament
de la Creu Roja de Cornellà, l'entitat Amics de la Gent Gran, el Centre Kephra
i el Centre d'Higiene Mental de Cornellà entre d’altres.
2.d) La resposta per combatre l’emergència social
Un dels primers objectius, amb una acció concreta ha estat garantir
l’alimentació dels infants de 0 a 12 anys amb beca menjador. Hi ha dos grans
grups de beneficiaris, els que la tenen concedida per la Generalitat de Catalunya
(Consell Comarcal) i altres per l’Ajuntament (Escoles Bressol) i alguns alumnes
d’Educació Infantil i Primària.
La Generalitat, pel seu grup de responsabilitat, va acordar fer-ho a través de
targetes moneder i va comportar la seva distribució a les 1426 famílies a càrrec
del personal municipal. Es va informar els beneficiaris i la varen poder recollir
en el seu districte el dia assenyalat. Les persones que no van ser localitzades o
no es van presentar, la podien recollir en les Dependències d’Educació a Can
Mercader. No obstant, per a aquelles persones que encara avui dia no han
recollit les seves targetes, s’ha establit un punt de recollida presencial al Citilab
de forma temporal fins a efectuar-se l’entrega de la totalitat de les targetes.
En els de responsabilitat municipal, on el nombre de beneficiaris era de l’entorn
de 84 famílies; es va establir des de la primera setmana del confinament la
distribució dels àpats diaris en dues escoles bressol (nord i sud). Iniciament el
servei el van utilitzar 44 persones i després ha passat a 25. Davant d’aquesta
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baixada d’utilització es va prendre la decisió de concentrar la distribució en un
sol centre.
En l’àmbit del col·lectiu de gent gran s’ha tingut un contacte telefònic amb més
de 6.200 persones majors de seixanta cinc anys, unes que viuen soles i altres
que viuen amb la parella. En D’aquesta xifra general, s’ha detectat que un total
de 1991 persones si que disposen de xarxa familiar propera que els pot satisfer
les seves necessitats, a aquest grup de persones se’ls ha fet un seguiment
setmanal. No obstant, d’aquest total de persones a día d’avui contactem
setmanalment amb 1933 persones donat que la part diferencial, generalment,
la composen aquelles persones que ens han comentat que no volen que els
contactem més o en més petita proporció persones que han mort.
De l’acció assenyalada es va detectar també que unes 245 persones no tenien
cap tipus de xarxa familiar propera. A més a més, 115 persones sense xarxa
familiar, ens han contactat mitjançant diferents punts d’informació de
l’Ajuntament sol·licitant ajuda per a realitzar diferents serveis, que com a
conseqüència a la situació derivada del COVID-19 no poden realitzar per si
mateixes. En conseqüència, al conjunt de persones que viuen soles sense xarxa
familiar propera i a les persones que ens han contactat per sol·licitar ajuda per
situacions derivades de COVID-19, un total de 360 persones, se’ls hi va fent
desde setmanes, un seguiment diari, ja sigui per combatre la seva soledat
conversant amb elles o per conèixer les seves necessitats i donar-li respostes,
així com per portar-los la compra, anar buscar medicaments o recollir les
escombraries a domicili. No obstant, aquesta xifra inicial de 360 persones,
fluctua diàriament com a conseqüència bé de l’aument de persones amb
necessitats; bé amb la disminució d’aquest nombre de persones provocat pel
seu trasllat voluntari a casa de familiars que s’ocupen de satisfer totes aquelles
necessitats que fins llavors es satisfeien mitjançant l’OME; bé la seva situació
personal tot i viure soles han canviat i ens demanen només seguiment setmanal
o bé en menor proporció hi ha persones que han mort. En definitiva, a dia d’avui,
el total de persones a les quals se’ls realitza un seguiment diari és de 340
persones.
S’ha ajornat el cobrament del lloguer a tots els arrendataris d’habitatges, places
d’aparcament i locals de titularitat municipal.
S’ha fet una previsió per poder lliurar fins a 747 Kits d’alimentació, per 2
persones, per garantir la supervivència per un període de trenta dies.
S’ha implementat un pla de xoc d’ajudes excepcionals per atendre despeses
d’alimentació, de farmàcia i per la higiene personal amb targetes moneder
municipals.
Per donar suport a les persones que podrien beneficiar-se de la moratòria
hipotecaria i de lloguer, s’han obert dues línies d’informació i assessorament a
l’Oficina Local d’Habitatge, per tal d’ajudar a tramitar les sol·licituds, els
comunicats o resoldre qualsevol que puguin tenir.
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2.e) Pla de Xoc Econòmic
Aquest Pla es divideix en tres blocs: Mesures Fiscals, Mesures en l’àmbit de la
contractació pública i la creació d’un Fons de Contingència. Cada bloc recull un
conjunt d’accions destinades a objectius molt concrets.
En referència a les mesures fiscals es concreten en la suspensió dels pagaments
de les taxes referides a determinats serveis que han hagut de tancar, i la
compensació dels pagaments ja efectuats en relació a activitats que també es
veuen afectades per la declaració de l’estat d’alarma.
En relació a les activitats que s’han vist afectades per la declaració de l’estat
d’alarma, s’ah suspès el termini de pagament de les taxes municipals que es
detallen a continuació:
-

Taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats municipals.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades per a la
venda no sedentària de productes diversos a l’exterior dels
mercats un dia a la setmana.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per a activitats de
quioscos dedicats a la venda de diversos articles.

En relació a les taxes i/o preus públics ja abonats i que corresponguin a tot o
part del període de vigència de l’estat d’alarma, establir la compensació de la
part proporcional corresponent en el primer rebut que es giri quan s’hagi
restablert la normalitat en la prestació dels serveis següents:
-

Prestació dels serveis i utilització de la piscina de Can Millars.
Prestació de serveis a les escoles bressol.
Prestació de serveis en l’escola d’educació especial Virolai.
Espai educatiu familiar.
Espai nadó.
Prestació dels serveis de ludoteca.
Prestació de serveis a l’escola municipal de música Roser
Cabanas.

Igualment i en els mateixos termes, també s’estableix la compensació de la part
proporcional corresponent en l’autoliquidació següent que es realitzi per
l’ocupació de terrenys d’ús públic al servei d’establiments de restauració.
En relació a les concessions administratives relatives a la prestació de serveis
i/o activitats, CAN TRABAL i Bar de Can Mercader establir també la
compensació de la part proporcional que correspongui al període de vigència de
la referida declaració.
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, cedit a l’Organisme Autònom de la
Diputació de Barcelona s’ajorna fins al 2 de juny de 2020
Les multes mentre duri l’estat d’alarma.
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Tampoc s’iniciaran noves actuacions de recaptació com aplicacions de recàrrecs
o embargaments.
Les mesures també inclouen la reducció de la part proporcional de la recollida
de residus comercials (comerços, establiments de restauració, autònoms i
empreses que estiguin afectats per la impossibilitat d’obrir al públic).
Es facilitaran els ajornaments i fraccionaments amb plans individuals per a
ciutadans i empreses en funció de la seva situació.
La valoració econòmica inicial d’aquest grup de mesures és de l’entorn dels
615.000 Euros per dos mesos
Respecte a les mesures en l’àmbit de la contractació pública s’ha pres un
compromís inicial per garantir el manteniment dels llocs de treball afectant a
més 500 persones i als contractes més significatius. La valoració inicial
d’aquesta decisió per protecció de llocs de treball es situa 700.000 Euros per
dos mesos.
Creació d’un Fons de Contingència dotat inicialment d’1.031MEUR per fer front
a totes aquelles despeses derivades i tots els ajuts que es concedeixin per tal
d’implementar les mesures que es vagin aprovant amb relació a la situació
actual.
Les empreses municipals i fundacions amb participació municipal han adoptat
mesures en concordança amb les establertes per l’Ajuntament.
2.f) Activitats per ajudar en confinament
S’han realitzat moltes activitats que s’han portat a terme durant aquest període,
es destaquen per la seva repercussió les següents:
a) Creació d’un servei remot de suport psicològic a les persones més
vulnerables.
b) Els professionals de les Escoles Bressol estan en contacte amb les
famílies, amb l’objectiu de donar suport emocional, resoldre dubtes de
com portar el confinament amb els nens i nenes i donar recomanacions.
Aquesta activitat s’està ampliant a mesura que el període de confinament
s’allarga.
c) L’Auditori de Cornellà va obrir el projecte “LAuditoridesdecasa” amb
projecció d’obres de teatre, pel·lícules o espectacles.
d) El Citilab va engegar una iniciativa per aprendre a programar de forma
senzilla
e) Es va crear un “Àlbum dels afectes” una iniciativa per deixar testimonis
de la solidaritat de la ciutadania
f) Les Veus de Cornellà van fer unes gravacions per donar suport durant el
confinament.
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g) Una gran part dels conferenciants en el Cornellà – Creació de diverses
Edicions han participat en gravacions de suport per combatre el
confinament.
h) S’ha donat visibilitat a les gravacions de les conferències del Cornellà –
Creació perquè qualsevol ciutadà les pugui veure i escoltar.
i) S’ha creat un servei de “felicitació d’aniversaris per infants i gent gran”
consistent en una trucada per part de la regidoria del barri d’on viu la
persona o infant pel qual es demana la sorpresa i la remissió d’un vídeo
de felicitació de la Guàrdia Urbana.
j) Ràdio Cornellà també col·labora amb la tasca de felicitacions a persones
que ho sol·liciten a través de gravacions que s’emeten per antena
conjuntament amb una peça musical que escollin les persones que ho
demanen.
k) Vídeo de La llegenda de Sant Jordi: és un vídeo col·laboratiu on apareix
una mestra de cada escola de Cornellà explicant un tros de la llegenda.
S’ha enviat a les escoles perquè el facin arribar al seu alumnat. Sobretot
està dirigit a nens i nenes des de P3 fins segon de primària. Han
participat totes les escoles d’Infantil i Primària públiques i concertades
de la ciutat.
l) Premis de la Mostra de punts de llibre 2020, El dia de Sant Jordi s’ha
enviat a les escoles una presentació en format power point amb els noms
dels infants finalistes i guanyadors de la mostra, acompanyats de la
imatge del punt de llibre que han dibuixat. Les escoles podran fer servir
la presentació per comunicar-ho als seus alumnes. Els enviarem també
un “val” perquè quan les llibreries tornin a estar obertes, passin a recollir
el seu premi que és un lot de llibres per l’infant premiat, i un lot de llibres
per la seva classe.
m) 8 hores de contes: tot i que les 8 hores de contes online es van celebrar
el passat 29 de març via Instagram i van ser tot un èxit, des s’ha obert
una convocatòria per rebre microrelats sobre aquests dies de
confinament, que s’han publicat al perfil d’Instagram el mateix dia de
Sant Jordi.
2.g) Altres actuacions
Informar de la situació de l’alerta sanitària a través de la APP de Seguridad
3.- Dades més rellevants sobre l’afectació a la ciutat.
Les dades que figuren estan tancades a 20 d'abril de 2020
3.a) Atencions realitzades
Gent Gran
Nombre de persones grans a les que s’ha arribat a
contactar
Persones que no tenen xarxa social
Serveis de farmàcia realitzats per l’OME
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6216
340
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Compres realitzades
Serveis de recollida domiciliaria d'esbrombreris
Àpats donats
Escoles Bressol
Escoles d’infantil, Primària i Secundària
Gent Gran i Persones vulnerables
Kits d’alimentació lliurats
Violència de Genere
Nous casos
Casos seguiment
Casos seguiment jurídic
Altres actuacions
Casos seguiment psicològic
Atencions telefòniques
Targetes moneder repartides
Atencions Botiga Solidaria 1
Atencions CDIAP
Suport a usuaris centre de dia. SAD y Àpats
Ajudes econòmiques excepcionals
Nombre de nous casos socials atesos

132
152
676
1058
5825
25
25
39
48
23
6216
1289
1015
116
30
28
101

3.b) La situació de les Residències

Residències

PLACES

N.

%

N.

%

Residència assistida Jaume Nualart

72

27

37,50%

22

30,56%

Clínica Sant Jordi de Cornellà

56

1

1,79%

0

0,00%

Residència Geriàtrica Can Rovira

23

1

4,35%

1

4,35%

Centre Sociosanitari i Residència
Assistida DomusVi San Jordi

85

25

29,41%

31

36,47%

Centre residencial Blau Almeda

142

43

30,28%

34

23,94% Pendent resultats proves

Residència Teresa Duran

134

27

20,15%

23

17,16%

Situació estabilitzada.
Pendent proves

Residencial Cornellà (Sanitas)

140

18

12,86%

14

10,00%

Situació estabilitzada.
Pendent resultats proves

652

142

21,78%

125

19,17%
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Observacions
Situació estabilitzada.
Nou sistema d'alliament
Situació estabilitzada.
Pendent resultats
Situació estabilitzada.
Proves realitzada i
només un cas possitiu
Situació estabilitzada.
Pendent resultats proves
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3.c) El nombre de casos confirmats
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3.d) El nombre de víctimes
Les dades que es disposen fidedignes les trobem en el registre d’enterraments
en el Cementiri municipal per aquest concepte. Del període comprés entre el
16 de març i el 20 d’abril, el nombre d’enterraments ha estat de 78, dels quals
55 ho han estat pel COVID-19, és a dir un 70,51 %, haavent baixat el
percentatge en un 3,63, % , entre el 15 i 20 d'abril; al situar-se al dia 15 en
74,14 %. Seguint la mateixa tonica resgistrada amb caràcter general en els
darrers dies.
4.- Documentació de referènciaLes disposicions més rellevants figuren en la carpeta digital que es pot trobar
en l’enllaç que s’indica, que es va actualitzant setmanalment.
https://cloud.cornella.cat/owncloud/index.php/s/r8JAKQTA4fWyVda
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