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L’Ajuntament posa en marxa un pla de xoc amb 
mesures socials i econòmiques, i garanteix el manteniment 

dels serveis essencials

Sant Joan Despí 
     es queda a casa

Plantem cara al virus COVID-19

 #joemquedoacasa
 #yomequedoencasa

Ajuntament Sant Joan Despí @AjSJDespi @ajuntamentsantjoandespi
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Sant Joan Despí s’uneix 
contra el coronavirus

Sant Joan Despí afronta l’epidèmia sanitària mundial més important de les darreres 
dècades amb accions per pal·liar la crisi sanitària, social i econòmica

Sant Joan Despí s’adapta de mica en 
mica a una realitat que fins fa poc 
ningú no imaginava.  Gairebé un 

mes després que l’Organització Mundial 
de la Salut declarés el coronavirus CO-
VID-19 com a pandèmia, l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí continua impulsant 
accions i prenent decisions que ajudin la 
ciutadania a suportar una crisis sanitària, 
social i econòmica mai viscuda abans i 
sense precedents. 
Abans que l’Estat decretés oficialment 
l’estat d’alarma, l’alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, reunit en una ses-
sió extraordinària de la Junta de Porta-

veus, va anunciar les primeres mesures 
preventives de protecció a la ciutadania 
amb la suspensió d’activitats i el tanca-
ment d’equipaments com ara les bibliote-
ques, els centres cívics o els poliesportius. 
Finalment, el Govern de l’Estat va decre-
tar el 14 de març un primer confinament 
de la població fins al 28 de març que es 
va prorrogar en un primer moment fins 
l’11 d’abril, i que ara s’allargarà fins al dia 
25 d’aquest mes. L’objectiu continua es-
sent el mateix: que la població es quedi a 
casa per posar fre als contagis i contenir 
el col·lapse sanitari. 
Aquesta situació inèdita ha fet que 

tots els serveis municipals que ofereix 
l’Ajuntament s’hagin reorientat per fer 
efectiu l’estat d’alarma (que restringeix la 
mobilitat als treballadors no essencials) i 
el manteniment dels serveis. 
A més de prioritzar l’atenció a les perso-
nes més vulnerables, sobretot el col·lectiu 
de la gent gran, de posar en marxa me-
sures econòmiques com la suspensió del 
cobrament de quotes i impostos i taxes,  
entre d’altres, l’Ajuntament està coordi-
nant diferents iniciatives solidàries, com 
la confecció de material sanitari i donant 
sortida a les moltes peticions veïnals de 
col·laboració. 

Carrers buits. Els barris de la ciutat presenten una imatge inusual: carrers i places buits, que mostren la responsabilitat social de la 
ciutadania que ha fet cas a la crida de no sortir de casa per evitar la propagació del virus
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Tothom a casa!#joemquedoacasa

Els serveis municipals atenen 
per telèfon i correu electrònic

Atenent a les mesures establertes per l’estat d’alarma, l’alcalde de 
Sant Joan Despí, Antoni Poveda, va decretar els serveis especials 
i les mesures de prevenció i organitzatives necessàries per tal 
de garantir els serveis fonamentals a la ciutadania i la protec-
ció dels treballadors i treballadores, i de la població, incloent-hi 
mesures de flexibilització i teletreball. 

Trucades urgents
Des del  16 de març, l’Ajuntament i altres dependències muni-
cipals, com ara l’Àrea de Serveis a la Persona, estan tancades al 
públic i s’atenen de manera telefònica i per correu electrònic per 
tal de continuar oferint el servei dins d’una mínima normalitat. 
També ha ampliat l’horari per donar més servei. Paral·lelament, 
l’Ajuntament ha establert un servei d’atenció i de seguiment te-
lefònic de les persones grans, així com dels casos  atesos per 
Serveis Socials, donant resposta a les urgències que sorgeixen. 
Es prega a la ciutadania que només utilitzi aquests telèfons en 
cas que sigui un tema urgent fins que es normalitzi la situació.

Es demana la col·laboració de la ciutadania perquè truqui només en casos 
urgents fins que la situació torni a la normalitat

L’Ajuntament atén exclusivament per 
telèfon i correu electrònic

telèfon 93 480 60 00
(de 8.30 a 14.30 h i de 17 a 19 h, de dilluns a divendres)

correu electrònic ajuntament@sjdespi.cat

telèfon 93 477 00 51
(de 8.30 a 14.30 h i de 17 a 19 h, de dilluns a divendres)

correu electrònic asp@sjdespi.net

L’Àrea de Serveis a la Persona

correu electrònic promodespi@sjdespi.cat
Promodespí

telèfon 93 480 60 10 
24 hores, de dilluns a diumenge

correu electrònic policialocal@sjdespi.net

Policia Local

Per evitar la propagació del coronavirus, les gestions municipals es fan 
de manera telefònica i telemàtica

correu electrònic siad@sjdespi.net

Servei d’Informació i Atenció 
a la Dona (SIAD)

900 900 120 o al 016, 671 778 540 (whatsApp)
correu electrònic 900900120@gencat.cat

Si ets víctima d’una agressió masclista truca al 

#stopcoronavirus

Si et trobes en situació de risc o perill, truca al 112 
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Prioridad, atender a las 
personas más  vulnerables

El Ayuntamiento realiza una media de 400 llamadas diarias a personas mayores de 
la ciudad para hacer un seguimiento de su situación y prevenir el aislamiento

El Centre de la Gent 
Gran proporciona 
menús a sus usuarios

Mantener la atención a las personas más vulnerables, como 
mayores, colectivos en riesgo de exclusión social o fami-
lias beneficiarias de becas comedor, ha sido todo un reto. 

Para hacer frente a estas necesidades, el Ayuntamiento ha organiza-
do equipos de trabajo que realizan diferentes tipos de seguimiento. 
Por un lado, se realiza un seguimiento telefónico de las personas y 
parejas mayores, para darles apoyo emocional ya que debido al con-
finamiento han incrementado su aislamiento. Las personas destina-
tarias, alrededor de mil, se muestran preocupadas ya que son uno de 
los colectivos de riesgo. En las dos primeras semanas se realizaron 
alrededor de 4.000 llamadas que permitieron detectar problemáti-
cas y darles el apoyo necesario en servicios de transporte, entrega de 
alimentos, etc. El Ayuntamiento, en colaboración con los centros de 
atención primaria, farmacias y Creu Roja, ha elaborado un circuito 
para garantizar la medicación a las personas más vulnerables.
Respecto a los casos atendidos desde Servicios Sociales, se hace un 
seguimiento telefónico de 350 familias para paliar situaciones de gra-
ve vulnerabilidad, de infancia y gente mayor en riesgo o de emergen-
cia social. Entre otras medidas, el Servicio de Atención Domiciliaria 
ha aumentado la cobertura para atender situaciones derivadas de la 

emergencia sanitaria y en colaboración con la Diputació de Barcelo-
na se ha ampliado el servicio de teleasistencia a personas mayores de 
65 años que viven solas (ya se benefician 10). Además, el Centre de la 
Gent Gran Cirerers prepara y lleva a domicilio menús a una treintena 
de personas mayores usuarias del comedor y de personas derivadas 
de Servicios Sociales. 

Atención a los menores
Por otro lado, se han distribuido a domicilio, evitando el desplaza-
miento de las familias, 350 tarjetas monedero dirigidas al alumna-
do de educación primaria y secundaria beneficiarias de beca co-
medor del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Cada tarjeta está 
cargada con  40 euros destinados a comprar productos de primera 
necesidad y alimentación. Previamente a este reparto, y para ga-
rantizar que las familias con necesidades dispusieran de un apoyo 
alimentario para sus hijos e hijas, el Ayuntamiento repartió un cen-
tenar de vales de alimentación. Por otro lado, respecto al alumnado 
de las guarderías municipales, escuelas e institutos que reciben una 
ayuda individual de comedor del Ayuntamiento, se repartieron 139 
vales de alimentación previos a la entrega de tarjetas monedero.

Entrega a domicilio de 
las tarjetas y ayudas 
de becas comedor 

En dos semanas, los 
equipos realizaron 4.000 
llamadas a personas mayores
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Plan de choque económico
El freno de la actividad y el cierre de equipamientos ha llevado al Ayuntamiento 

a anular o  retrasar el cobro de cuotas y tasas de servicios municipales

Zonas azules y verdes gratuitas, y suspensión o aplazamiento de tasas e impuestos

Polideportivos y equipamientos 
municipales
Centros y entidades de ocio educativo 
(esplais)
Escuela de Música 

Mes de abril y sucesivas, mientras dure 
el cierre. No hace falta darse de baja.

Suspensión del cobro 
de cuotas de:

Suspensión del cobro
del próximo recibo trimestral 
de las actividades de:
Escuela Municipal de Arte
Centro Cívico Antoni Gaudí 
Centro Cívico Torreblanca

Suspensión del cobro de 
recibos y reajuste a tiempo real 
de la prestación del servicio:
Guarderías municipales
Canon de las instalaciones municipales
Viveros de empresas

Suspensión del cobro del 
recibo del primer trimestre:
Tasa de mercados semanales
Tasa de huertos municipales

Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecànica:
Se prorroga hasta el 2 de junio 
el período del pago voluntario

En el caso de las liquidaciones trami-
tadas y pendientes de pago, se amplía 
el plazo hasta el 30 de abril o el 20 
de mayo según los casos. Para más 
información hay que dirigirse a la ORGT 
(Organisme de Gestió Tributària) a tra-
vés del correo electrónico
orgt.atenciociutadana@diba.cat

Liquidaciones:

Terrazas: 
Se ajustará la liquidación al 
tiempo real de ocupación

Las zonas de estacionamiento regulado, fuera de servicio

MEDIDAS ECONÓMICAS

#stopcoronavirus

La crisis sanitaria también ha puesto freno a la eco-
nomía. El cierre de equipamientos y de servicios 
ha llevado al Ayuntamiento de Sant Joan Despí 

a establecer un paquete de medidas económicas para 
paliar los efectos de la situación provocada por el 
COVID-19. Por un lado, las medidas contemplan la 
suspensión o el reajuste del cobro de cuotas de diferen-
tes servicios ante el cierre temporal de instalaciones y 
actividades municipales, como las guarderías, los poli-
deportivos o la Escola Municipal d’Art, entre otros. 
Por otro lado, y respecto al cobro de tasas e impuestos, 
el Ayuntamiento ha decidido aplazar el pago voluntario 
del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica al 2 
de junio, además de suspender el cobro del primer tri-
mestre de la tasa de los mercados no sedentarios o la de 
los huertos municipales, entre otras acciones.

Más información: 
93 480 60 00
ajuntament@sjdespi.cat
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“Hem de respectar al màxim el 
confinament, és la única manera 

de vèncer la pandèmia “
L’alcalde, Antoni Poveda, fa un

 repàs de les mesures preses a la 
ciutat agraint la feina del 

personal sanitari i de la resta de 
serveis essencials 

L’Ajuntament ha celebrat, el 27 de març, un Ple extraor-
dinari per via telemàtica –amb els regidors i regidores 
participant des de casa– amb motiu de l’emergència sa-

nitària del coronavirus. En al seva intervenció, l’alcalde, An-
toni Poveda, va tenir un “record per a les persones que estan 
patint aquesta malaltia i per a aquelles que han perdut a 
familiars i amics”, i va expressar el seu “agraïment a totes 
les persones del món sanitari” i a totes aquelles “que aquests 
dies estan treballant per assegurar el funcionament dels 
serveis imprescindibles pel benestar de la ciutadania”. 
En l’àmbit municipal, igualment, va fer un reconeixement al 
personal dels diferents serveis públics que estan treballant 
“més que mai” per assegurar el funcionament de l’Ajuntament 
i l’atenció a totes les persones que ho necessiten, “especial-
ment les més vulnerables: gent gran, persones que viuen 
soles, infants amb necessitats o persones dependents”.
En aquest sentit, va recordar que l’Ajuntament “en quatre dies, 
ha estat capaç d’organitzar l’operatiu ‘on line’ municipal” i 
que, des de dies abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, 
“no hem deixat de prendre mesures per frenar l’expansió”.
Durant la connexió, l’alcalde va fer un resum de les principals 
actuacions dutes a terme fins al moment. Les primeres van 
ser la suspensió d’activitats i el tancament d’instal·lacions mu-

nicipals, així com l’inici d’un seguiment telefònic diari de la 
gent gran en situació de vulnerabilitat que “truca diàriament 
a 400 persones” per fer-ne un “seguiment, combatre la soli-
tud i detectar necessitats”. 
Des de l’Ajuntament, “que atén telefònicament i telemàtica-
ment i que ha ampliat l’horari d’atenció” es va incremen-
tar la presència policial al carrer amb missatges sonors des 
dels cotxes patrulla 
per instar al confina-
ment de la població, 
que ha generat fins 
ara “prop d’un cente-
nar de denúncies per 
incomplir-lo”. També 
s’ha ampliat el servei de neteja “especialment del mobiliari 
urbà, dels contenidors i de les zones de més trànsit” i s’han 
anul·lat les zones d’aparcament regulat. 
Entre les mesures econòmiques, per pal·liar els efectes del 
coronavirus, l’alcalde va destacar, entre d’altres, la suspen-
sió de cobrament de quotes d’instal·lacions municipals (com 
ara poliesportius o escoles bressol) i dels terminis de paga-
ment de l’IBI, de l’impost de vehicles i de la taxa de recollida 
d’escombraries i de clavegueram. D’igual manera, les liquida-

Sessió plenària extraordinària sobre el coronavirus COVID-19

La feina diària del Comitè d’Emergències
Liderat per l’alcalde, Antoni Poveda, aquest comitè està 

format per regidors i regidores, i un equip tècnic de treba-
lladors i treballadores de l’Ajuntament. El comitè es reuneix 
per prendre les decisions que ajudin a frenar l’expansió del 

coronavirus, i per posar en marxa les accions i mesures 
necessàries. A la fotografia, l’alcalde participant en una de 

les reunions telemàtiques  del comitè

La prioritat municipal és 
aturar l’expansió i atendre 
les necessitats ciutadanes
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#stopcoronavirus
cions tramitades i pendents de pagament han quedat suspe-
ses, com ara les relatives a l’Impost sobre Construccions o a les 
terrasses, que s’ajustaran al temps real d’ocupació. Tot això, va 
dir, “per alleugerir la situació de molts ciutadans i ciutada-
nes, i de les empreses que veuran minvar els seus ingressos”.
En l’àmbit solidari, va ressaltar algunes de les actuacions du-
tes a terme, com la confecció de 4.500 mascaretes que, gràcies 
a  unes 200 persones voluntàries, ja s’han lliurat a l'hospital. 
Poveda va anunciar la voluntat de seguir en aquesta línia: 
“hem fet una crida a les empreses per tal que facin dona-

cions del que es pu-
gui necessitar”. Des 
de l’Ajuntament s’ha 
gestionat la posada a 
disposició de l’Hotel 
Hesperia Suites per 
a serveis hospitalaris 

complementaris i, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona,  l’hotel Novotel resta al servei del personal sani-
tari de l'Hospital Broggi. També s’ha començat a preparar el 
poliesportiu Francesc Calvet com a hospital de campanya, i es 

fa un seguiment de les residències de gent gran Sophos i San 
Rafael, aportant material.

Suport a les famílies i els infants
Pel que fa als infants, l’alcalde va posar l’accent en què abans 
que arribessin les targetes de beques menjador de la Generali-
tat, “vam fer una primera actuació amb un centenar de vals 
d’alimentació per garantir que les famílies amb necessitats 
disposessin d’un suport per a l’alimentació dels seus fills 
i filles”. Quan van arribar les targetes -“10 dies després del 
tancament de les escoles”, va recordar l’alcalde- es va fer el 
repartiment a domicili que va completar de nou amb 138 vals 
d’alimentació més per a nens i nenes de les escoles bressol i 
per altres de primària i secundària que no tenen el 100% de 
la beca.
Finalment, l’alcalde va agrair també la col·laboració dels di-
ferents grups municipals, tot recordant el màxim compromís 
de l’Ajuntament de seguir treballant “amb la intensitat que 
calgui i amb la col·laboració de tothom”. 
Un “Jo em quedo a casa” va posar punt final a la primera ses-
sió telemàtica del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

L’Ajuntament ha fet una 
crida solidària perquè 
tothom hi col·labori

La Junta de Portaveus dels diferents partits municipals (a la imatge, 
durant el ple telemàtic) es reuneix periòdicament per fer un seguiment 
de la situació de la ciutat i per intercanviar informació respecte a les 
mesures preses

Unitat política contra el coronavirus

El primer ple telemàtic

El Ple va aprovar per unanimitat una declaració conjunta que 
demana a la ciutadania el compliment estricte de les mesu-
res de confinament establertes en l’estat d’alarma, alhora que  
reconeix l’enorme esforç que està fent la ciutadania. El docu-
ment manifesta un especial agraïment a totes les persones i 

col·lectius que amb la seva tasca fan possible el ‘normal des-
envolupament’ del dia a dia, així com al personal sanitari, a 
les forces de seguretat, a la Policia Local, als treballadors i tre-
balladores públics, a totes aquells comerços i petites, mitjanes 
i grans empreses que han ofert el seu suport i ajuda.

Els grups municipals, per unanimitat, aproven una declaració institucional que demana a 
la ciutadania el compliment estricte de les mesures de confinament

Els portaveus municipals van expressar el seu suport i 
col·laboració amb l'equip de govern, sumant-se a l'agraïment 
de totes les persones que estan treballant per frenar la malal-
tia. Jordi Elies (Junts per Sant Joan Despí) va destacar que 
"estem treballant plegats, govern i oposició”; Rafael Roldán 
(Podemos) va igualment "oferir el nostre ajut en tot el que 
podem col·laborar"; Margi Gual (En Comú SJD) va recordar que 
aquesta situació "requereix d'un esforç col·lectiu i individual 
i la ciutadania de Sant Joan Despí està responent"; José 
Luis Cerro (Ciutadans) també va oferir "col·laborar en tot el 
necessari"; Jordi Bracons (ERC) va dir que "no és moment de 
retrets, el bé comú és el bé particular", i Belén García (PSC) va 
manifestar que "a Sant Joan Despí hem posat les persones al 
centre de la nostra atenció”.
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Sant Joan Despí es 
queda a casa
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La Policía Local controla que la 
ciudadanía realice el confinamiento

El cuerpo local intensifica la vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad, así 
como en las principales vías urbanas para controlar los desplazamientos

La Policía Local de Sant Joan Despí está siendo una pieza clave para 
ayudar a que se cumplan las restricciones del estado de alarma. Hasta 
el 31 de marzo, el cuerpo ha interpuesto 121 denuncias por el incum-

plimiento del confinamiento. Desde que se decretó el estado de alarma, la 
policía realiza controles de paso de vehículos en las entradas y salidas de 
la ciudad así como en las principales vías de comunicación urbana y entre 
los ciudadanos que se mueven a pie. Además, los vehículos policiales in-
forman por megafonía de las restricciones. 
Los controles verifican que los desplazamientos se hagan únicamente para 
las actividades autorizadas. El incumplimiento o la resistencia a las autori-
dades comporta sanciones que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros o 
penas de hasta un año de prisión. Apelamos a la responsabilidad social y la 
colaboración de la ciudadanía para evitar la propagación del virus recor-
dando que los desplazamientos han de ser mínimos y justificados. 

#stopcoronavirus

Salvo en caso de necesidad:

• Adquirir alimentos, 
productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.
• Ir al centro de salud.
• Acudir al puesto de trabajo.
• Asistir a personas mayores, 
menores o con dependencia.
• Ir a una entidad financiera o de 
seguros.
• Salir de casa por fuerza mayor.

PROHIBIDO
SALIR DE CASA

Hasta el 31 de marzo, la Policía Local ha 
interpuesto 121 denuncias
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ADSA gestionará las ayudas al 
pago del alquiler

Podrán tramitar las ayudas los arrendatarios de las viviendas de ADSA, de la Bolsa 
Local de Vivienda o del mercado libre 

ADSA, la empresa municipal de 
vivienda pública, a través de la 
Oficina Local de Vivienda, ges-

tionará las ayudas establecidas por el Go-
bierno central y destinadas a las personas 
que sufren una reducción de sus ingresos 
como consecuencia de la crisis del CO-
VID-19. ADSA aplicará las medidas en 

materia de arrendamientos contempladas 
en el decreto ley que el Gobierno central 
aprobó el pasado 31 de marzo. 
Podrán solicitar estas ayudas los arren-
datarios de las viviendas de ADSA, de la 
Bolsa Local de Vivienda o del mercado 
libre, que cumplan los requisitos que se 
enumeran en el decreto ley. Las personas 

en esta situación pueden ponerse en con-
tacto con la Oficina Local de Vivienda de 
Sant Joan Despí para gestionar su solici-
tud de ayuda. 
Mientras dure la crisis sanitaria, la oficina 
mantiene la atención telefónica en el nú-
mero 93 477 03 11 y telemática, a través 
del correo olhsantjoandespi@ad-sa.com.

• Arrendatario en situación de paro, afectado por un expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE) o cualquier otra si-
tuación laboral que haya alterado sustancialmente sus ingresos.

• Los ingresos netos máximos de la unidad familiar no deben 
superar 3 veces el indicador público de renta IPREM (consultar 
excepciones: discapacidad, hijos, familia monoparental o mayo-
res de 65 años).

• La renta arrendaticia más los gastos de los suministros bási-
cos debe resultar igual o superior al 35% de los ingresos netos 
de la unidad familiar.

Requisitos que deben cumplir los 
arrendatarios y la unidad familiar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) realiza 
trabajos de desinfección en la residencia Sophos
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado tareas de lim-
pieza y desinfección en la residencia de personas mayores Sophos. La 
actuación se ha producido a instancias del Ayuntamiento y de la re-
sidencia, después de la petición efectuada por el alcalde de Sant Joan 
Despí, Antoni Poveda, a la Delegación del Gobierno en Cataluña. 
Como resultado la UME ha llevado a cabo tareas de limpieza y desin-
fección intensiva para proteger a las personas usuarias y los profesio-
nales contra la propagación de la COVID-19.
Esta actuación se suma a las tareas que los servicios municipales de 
limpieza vienen haciendo desde el inicio del estado de alarma para des-
infectar los espacios públicos, con especial atención a las zonas de más 
tráfico, accesos a los centros sanitarios y  a los establecimientos comer-
ciales, zona ded contenedores y mobiliario urbano. La limpieza y desinfección se ha realizado el día 6 de abril
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El Francesc Calvet se transforma 
en hospital de campaña

El espacio se está habilitando para acoger hasta un centenar de camas para 
atender a pacientes leves del Hospital de Sant Joan Despí

La Generalitat habilita el Hotel Hesperia Suites para acoger a pacientes, mientras que  
Novotel ha puesto al servicio del personal sanitario un centenar de habitaciones

#stopcoronavirus

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
no ha dudado en liderar iniciativas 
que ayuden a mejorar tanto la asis-

tencia sanitaria a los enfermos contagia-
dos por el COVID-19, como al descanso 
del personal del hospital Moisès Broggi. 
Por eso ha puesto a disposición del cen-
tro sanitario el polideportivo municipal 
Francesc Calvet como hospital de cam-
paña para acoger a pacientes leves ante la 
actual situación de emergencia.
A finales de marzo comenzaron los traba-
jos de adecuación del equipamiento como 
hospital de campaña, que podrá tener 
hasta un centenar de camas para atender 
a pacientes leves derivados del hospital. 
Personal municipal ha colaborado en las 
tareas de habilitación de este espacio, de 
forma coordinada con el hospital de Sant 
Joan Despí, que supervisa que se  cum-

plan las medidas de seguridad y distancia 
entre camas. El hospital de campaña se 
está preparando para entrar en servicio  
cuando sea necesario.
El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, anunció en el Pleno extraordinario 
celebrado el 27 de marzo que “el Ayunta-
miento seguirá aportando los recursos 
sanitarios y humanos que estén a nues-
tro alcance para apoyar al hospital, así 
como a las residencias y centros de aten-
ción de primaria”.
Por otro lado, el Servei Català de Salut  ha 
habilitado el hotel Hesperia Suites como 
‘Hotel Salut’, un espacio de aislamiento 
temporal para atender a pacientes afec-
tados por el COVID-19.  Con capacidad 
para 120 camas, este espacio garantiza el 
aislamiento y control de la sintomatología 
a personas a las que se les ha tenido en 

cuenta un criterio social (sin apoyo fami-
liar o que no pueden aislarse en casa por 
convivir con personas que tienen patolo-
gias de riesgo) o bien, pacientes con infec-
ciones respiratorias calificadas como altas 
precoces derivadas del hospital Moisès 
Broggi. 
Por otro lado, y en colaboración con la Di-
putació de Barcelona, el hotel Novotel está 
al servicio de los profesionales sanitarios 
del Moisés Broggi para que puedan utili-
zarlo para pernoctar y descansar. En este 
hotel, situado junto al hospital, ya pernoc-
tan profesionales sanitarios -puede alber-
gar hasta un centenar-, y el Ayuntamiento 
de Sant Joan Despí se está encargando de 
la gestión del servicio de lavandería y de 
la limpieza de las habitaciones, ésta últi-
ma, de manera compartida con el Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern.

Personal municipal, asesorado por profesiona-
les sanitarios del Moisès Broggi, trabaja para 
que el hospital de campaña sea una realidad 
lo antes posible. Las instalaciones se están 
adecuando para que cumpla con todos los re-
quisitos de seguridad necesarios, incorporando, 
por ejemplo, mamparas de separación (detalle, 
en la imagen superior)
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Usem de forma responsable 
els recursos sanitaris

Informació sobre coronavirus

Fes seguiment i vigilància dels símptomes

Urgències per coronavirus i sanitàries

Donar-se d’alta a La Meva Salut

Consultes generals

Emergències

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

covid19xat.catsalut.cat

!
Descarrega’t l’aplicació STOP COVID19 CAT

012

900 053 723

112

/Salut

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre
o a través de l’enllaç:

(de dilluns a divendres de 8 h a 20 h)
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Els serveis municipals 
intensifiquen la neteja al carrer

Tot i l’estat d’alarma, serveis essencials com la recollida d’escombraries i la neteja de 
carrers es mantenen i reforcen per evitar la propagació del virus

L’estat d’alarma ha fet replante-
jar   alguns serveis municipals que 
no només es mantenen sinó que 

es reforcen per evitar la propagació del 
virus. Aquest és el cas de la neteja de la 
via pública que ha reforçat el servei amb 
productes desinfectants (tractament amb 
hipoclorit sòdic) al mobiliari urbà, els 
contenidors i les zones de més trànsit, 
com els accessos als centres sanitaris i 
les zones comercials.  Tot i que el servei 
de recollida de mobles es manté (cal tru-
car al telèfon de l’Ajuntament, al 93 480 
60 00) es prega a la ciutadania que eviti 
utilitzar-lo si no és indispensable. Així 
evitem desplaçaments. Els mobles s’han 
de deixar a partir de les 19.30 h. Tempo-
ralment s’han anul·lat els serveis de reco-
llida d’oli a domicili i el de la deixalleria 
mòbil, mentre que la deixalleria fixa de la 
Fontsanta resta oberta per a ús industrial.
L’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana perquè faciliti la recollida 
d’escombraries fent un ús correcte dels 
contenidors.

#stopcoronavirus

· Treu-lo de forma individual, 
poc temps i a prop de casa
· Assegura’t que l’animal 
respecti la distància de segu-
retat i que no tingui contacte 
amb altres animals ni amb 
persones
· Neteja les miccions amb 
aigua i recull els excrements

SI TENS MASCOTES

L’Ajuntament ha 
reforçat la neteja amb 
productes desinfectants
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INFORMACIÓ AMBULATORIS
Tot i que el CAP Les Planes està temporalment tancat al públic després de la 
decisió del Departament de Salut de la Generalitat de reorganitzar l’atenció pri-
mària per fer front a la crisi sanitària del coronavirus, el centre continua atenent 
telefònicament (de dilluns a divendres de 8 a 20 h) i amb la seva assistència 
domiciliària. L’activitat presencial es concentra al CAP Verdaguer -que també 
manté l’atenció telefònica-,  de dilluns a divendres de 8 a 20 h. Fora d’aquests 
horaris, la ciutadania pot adreçar-se al CUAP Cornellà. Es recomana, tanma-
teix, que abans d’anar-hi a aquests centres de salut truqueu davant les possibles 
alteracions d’aquests serveis.

Tractaments de llarga durada
D’altra banda, independentment del vostre CAP, si esteu fent un tractament de 
llarga durada i us ha caducat el pla de medicació, no cal que aneu a l’ambulatori, 
podeu anar directament a la farmàcia amb la targeta sanitària. També podeu 
descarregar l’app ‘La Meva Salut’ per disposar del pla de medicació.

Creu d’en Muntaner, s/n
Tel. 93 373 56 53/93 373 12 10
Horari: de 8 a 20 h, de dilluns a divendres

Atenció telefònica
Tel. 93 477 51 51
Horari: de 8 a 20 h, de dilluns a divendres

Av. República Argentina / Av. Sant Ildefons
Cornellà de Llobregat
Tel. 93 471 16 88
Horari: 24 hores

Fora d’aquests horaris, es poden adreçar a:

CAP VERDAGUER

CAP LES PLANES

CUAP Cornellà 
(CAP Sant Ildefons)

*Us recomanem que truqueu abans d’anar-hi 
davant les possibles alteracions del servei.
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La ciutadania confecciona 4.600  
mascaretes per al Moisès Broggi

Participants del taller de moda de l’Escola Municipal d’Art, i persones voluntàries 
han cosit mascaretes quirúrgiques, i també es preveu fer bates

La crida solidària de l’Ajuntament 
per aconseguir persones voluntàries 
per col·laborar en la confecció de 

material sanitari per a l’Hospital Moisès 
Broggi va donar els seus fruits. 200 veïns i 
veïnes, a més de participants del taller de 
moda, patronatge i confecció de l’Escola 
Municipal d’Art, han cosit 4.600 mascare-

tes quirúrgiques que ja les està fent servir 
el personal sanitari de l’hospital. 
Les mascaretes han estat elaborades se-
guint els criteris marcats per l’hospital 
que també ha estat l’encarregat d’aportar 
el material necessari per elaborar-les, i de 
procedir, després, als processos de desin-
fecció i esterilització que requereixen.

Ara, bates i més mascaretes
Les tasques solidàries continuaran aquests 
dies. El grup de persones voluntàries, 
amb l’assessorament i la col·laboració del 
taller de moda, ja han posat fil a l’agulla 
per cosir 2.000 mascaretes més, i també 
s’han confeccionat i entregat una trentena 
de bates a l’espera de rebre més material.

Teixit empresarial i comercial solidari
La solidaritat amb la petició de material sanitari urgent que 
ha fet l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí també ha 
obtingut resposta entre el teixit empresarial, comercial i veï-
nal de la ciutat, que no ha dubtat a aportar material i posar 
les seves instal·lacions a disposició del que calgui per donar 
un cop de mà en una situació tan extraordinària. Les dona-
cions, també personals, no han deixat d’arribar al centre que 
en els primers dies ja havia aconseguit reunir 533 bates amb 

diferents tipus de protecció; 1.000 guants i cinc caixes més de 
diferents materials (làtex, vinil o nitril); 67 ulleres i cobreu-
lleres protectores; 25 mascaretes FFP2; 50 litres de solució 
hidroalcohòlica, i 20 granotes. A més de material, hi ha esta-
bliments disposats a cedir els seus espais com instal·lacions 
d’esterilització (clíniques dentals);  serveis de podologia ur-
gent a domicili o per atendre pacients que necessiten hospi-
talització (centres de fisioteràpia, per exemple). 

En les imatges superiors, els i les participants del taller de moda de l’Escola Municipal d’Art que, amb les mesures de protecció recomanades, van fer les 
primeres mascaretes a Can Negre. En les inferiors, entrega de mascaretes, i al costat, sanitaris de l’hospital Dos de Maig, fent ús del material lliurat

#stopcoronavirus



16

Edita: Ajuntament de Sant Joan Despí 
Redacció i edició: Departament de Comunicació 
Fotografia: Guillem Urbà
Dipòsit legal:  B-18.653-80 

Aquesta publicació té habitualment una tirada de 14.500 exem-
plars que es distribueixen gratuïtament en tots els domicilis. Da-
vant la crisi sanitària del COVID-19, la seva distribució serà només 
‘on line’. Confiem tornar a la normalitat el més aviat possible.

El Butlletí
de Sant Joan Despí

Siga la información actualizada 
en los canales oficiales

Las webs y redes sociales del Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Salud,  
entre otras administraciones, ofrecen información oficial y veraz

sjdespi.cat
La web y las redes sociales del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
(Facebook, Twitter e Instagram) 
actualizan permanentemente 
la información de ámbito local 
y otras generales derivadas de 
la crisis sanitaria. En el ámbito 
económico y laboral, consulta 
Promodespí.

Ofrece información de 
utilidad sobre aspectos 
relacionados con la salud y 
el virus orientándonos sobre 
qué hacer en diferentes 
situaciones: si caduca el 
tratamiento médico, si se está 
embarazada, si se convive con 
pacientes confinados, etc.

canalsalut.gencat.cat

gencat.cat
La web oficial del Govern 
de la Generalitat recoge 
medidas y novedades de 
todos los ámbitos (laboral, 
empresarial, educativo, 
social, etc.) con el objetivo 
de que la ciudadanía esté al 
día de las repercusiones de 
la crisis.

La página oficial del 
Ministerio de Salud, 
Consumo y Servicios 
Sociales es una buena 
herramienta para consultar 
todas las medidas oficiales 
de ámbito estatal que 
se están llevando a cabo 
mientras dure la crisis.

mscbs.gob.es

App seguimiento coronavirus

Esta aplicación nos permite controlar la evolución 
de los síntomas y ofrece indicaciones y consejos 
sobre lo que hay que hacer en cada situación.

En esta web podremos 
encontrar información útil 
sobre el transporte público 
metropolitano, ayudas a la 
vivienda y para el pago del 
agua, información sobre 
recogida de residuos, 
restricciones en playas, 
parques, etc.

amb.cat

• Si no tiene acceso a Internet, solicite ayuda para que le faciliten los números de teléfono oficiales de los diferentes organismos.

Farmàcia Pagès Pujol, Montserrat   93 373 02 01
Farmàcia Montañès 93 373 30 02
Farmàcia Can Negre 93 373 20 57
Farmàcia Clapés 93 373 36 94 
Farmàcia Gaudí 4 93 477 07 72 
Farmàcia Torreblanca 93 477 32 95
Farmàcia Lozano 93 477 68 48
Farmàcia Boncompte 93 373 08 56
Farmàcia Pagès Pujol, M. Dolors    93 373 21 01
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Esport i cultura, des de casa
L’Ajuntament fa servir canals a Instagram amb sessions diàries d’activitats esportives 

i culturals perquè la ciutadania visqui el confinament de manera més activa

Mantingueu-vos actius 
al canal  d’Instagram 
 @despiesportacasa

#stopcoronavirus

Evitar el sedentarisme en un moment en què cal quedar-se a casa és 
un repte més dels molts que ja en tenim degut al cofinament. A les 
xarxes socials trobem un munt de propostes a les quals ara, afegim 
la iniciativa dels poliesportius municipals de Sant Joan Despí que 
han posat en marxa el seu propi canal a Instagram, @despiespor-
tacasa, per convidar-nos a mantenir-nos actius i saludables a casa 
amb sessions diàries d’entrenament en directe. 
Per fer-lo anar, només cal fer clic a la foto de perfil del canal i co-
mençar a fer exercici. En cas de no poder seguir-les en directe, es 
pot fer activitat física més tard ja que les sessions estan disponibles 
durant 24 hores.
En pocs dies, el canal ‘DespíEsport a casa’ ha arribat a més de 3.000 
seguidors amb una mitjana de visualització de 800 persones, i en 
algunes sessions, s’ha arribat a les 1.500 visualitzacions en 24 hores.

Les sessions, de trenta minuts, es fan de dilluns a diumenge 

El canal ofereix sessions de 30 minuts tots els 
dies de la setmana: 4 sessions diàries de dilluns 
a divendres, i 2 sessions diàries els dissabtes i 
diumenges. L’oferta és molt variada, amb activi-
tats aeròbiques, de força i exercicis de flexibilitat 
i mobilitat articular, adaptada al nivell de cada 
persona. Ja no hi excusa per no fer esport a casa!

Les activitats culturals municipals també tenen el seu propi 
canal a Instagram, @culturaacasaSJD, en marxa des del 30 de 
març. Cada dilluns es penjarà la programació de tota la setma-
na amb les activitats que podrem seguir al canal, moltes de les 
quals estan adreçades als més petits amb contecontes, tallers o 
jocs, però també al públic adult amb recomanacions de llibres 
o lectures en veu alta. En la seva primera setmana, el comp-
te ha arribat als 800 seguidors. Aprofitem el confinament per 
gaudir de la cultura, també de manera virtual.

Activitats culturals on line,
segueix-nos a @culturaacasaSJD
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PRINCIPALS MESURES ADOPTADES
PER L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

DIMECRES

11

DIMECRES

18

DIJOUS

12

DIVENDRES

13

DISSABTE

14
DILLUNS

16

DIJOUS

19

DISSABTE

21
DIMARTS

24
DIMECRES

25
DIJOUS

26

DIVENDRES

27

DILLUNS

30

DIMARTS

31

• Mesures econòmiques per pal·liar els efectes
 de la situació provocada pel coronavirus Covid-19: 

suspensió i ajornament quotes, taxes i impostos.

• Operatiu per cercar la col·laboració d’empreses 
• DespiEsport a casa per canal d’Instagram

• Repartiment a domicili de les beques de menjador 
• Lliurament a l’Hospital de 4.600 mascaretes

• Tancament de les fonts d’aigua públiques

• Repartiment a domicili dels ajuts municipals de beca 
menjador 

• Comerç local: comandes i compres ‘on line’

• Ple extraordinari (sessió telemàtica)
• Poliesportiu Francesc Calvet, preparat com a hospital de 

campanya
• Hotels Hesperia i Novotel, també a disposició per a 

malalts i personal sanitari, respectivament

• Inici del canal d’Instagram Cultura a casa SJD
• Distribució cartelleria Violència Masclista
• Lliurats test ràpids a les residències de gent gran
• Circuit de lliurament de medicaments a domicili
• Borsa d’ocupació Promodespí

• Guia per a famílies d’escoles bressol

• Control del confinament per part de la Policia Local
• Contacte permanent amb residències de gent gran i centres 

d’assistència primària
• Sessions periòdiques d’informació i seguiment de la Junta de 

Portaveus municipals
• Informació i consells als mitjans digitals de comunicació municipals  
• 400 trucades diàries a gent gran i col·lectius vulnerables
• Menjador de gent gran, àpats a domicili
• Actuació permanent de Serveis socials
• Oficina telemàtica de Promodespí i Oficina Municipal d’Habitatge

COVID-19 MARÇ 2020

• Suspensió de les activitats socioculturals
• Anul·lació activitats i cursos socioculturals de gent gran, 

d’activitats esportives programades i d’activitats dels 
centres d’esplai. 

• Pla de Comunicació ciutadana

• Tancament Centre de Gent Gran Cirerers (servei de 
menjador, a domicili), Casal Cívic Can Maluquer, 
biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda, casal de 
joves El Bulevard, Bucs musicals i Oficina Jove

• Suspensió de les activitats dels centres cívics, Escola 
Municipal d’Art, Centre Jujol-Can Negre, Escola de 
Música Enric Granados, Centre Obert de Fusteria,

• Seguiment telefònic de la gent gran vulnerable.
• Tancament de les escoles bressol, les escoles d'educació 

infantil i primària, els instituts d'educació secundària 
obligatòria, batxillerat i formació professional, i l'Escola 
d'Adults.

• Supensió de les jornades de portes obertes a les escoles 
i instituts.

• Suspensió dels mercats ambulants de les Planes i del 
Centre.

• Suspensió de les classes del Programa de Formació i 
Inserció (PFI)

• Modificacions d'aforament als poliesportius municipals
• Suspensió de totes les competicions esportives.

• Creació del comitè d'emergències 
• Tancament dels poliesportius i instal·lacions esportives 

municipals
• Tancament dels jocs infantils i les pistes poliesportives a 

l'aire lliure
• Recomanació a la gent gran i als col·lectius de risc que 

no surtin de casa si no és estrictament necessari
• Anul·lació del servei de recollida d'oli a domicili
• Repartiment de vals per la compra d'aliments a les 

famílies vulnerables amb infants amb beca menjador

• Decretat l’estat d’alarma:
 missatges sonors Policia Local

• Sistema d’atenció telefònica a persones-parelles grans 
que viuen soles o vulnerables

• Ajuntament: atenció ciutadana via telemàtica i 
telefònica.

• Desregulació de zones d’aparcament blaves i verdes.
• Decret de serveis especials i mesures de prevenció a 

l’Ajuntament
• Increment neteja i desinfecció a la via pública

• Confecció de mascaretes hospitalàries.
• Gestió dels oferiments de voluntariat

QUEDA’T A CASA!
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Per frenar la propagació del 
coronavirus 

queda’t a casa!
Informació actualitzada  

al web municipal
www.sjdespi.cat

i a les xarxes socials

@ajuntamentsantjoandespi

@AjSJDespi

Ajuntament Sant Joan Despí

#joemquedoacasa


