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A principis de març a la residència vam considerar que l’epidèmia 
del coronavirus (COVID-19) era una amenaça real per la població de 
persones grans que ateníem tant al servei de residència assistida com 
al centre de dia.

Calia posar-nos a treballar per protegir a les persones i a partir del 
6 de març vam començar a aplicar les mesures de prevenció segons els 
protocols dels diferents departaments i ministeris de benestar social i 
salut. Ens vam avançar amb mesures d’higiene de mans instal·lant una 
pica a l’entrada com a mesura bàsica i fonamental, extremant les mesu-
res de neteja i desinfecció, i ens vam aprovisionar d’equips de protecció 
buscant tots els recursos i comptant amb el suport de l’Ajuntament, per 
tal de no quedar desprotegits en cap moment. No vam dubtar en cap 
moment de protegir a totes les persones davant la més petita sospita, 
fent prevenció i més prevenció i amb actitud de vigilància i cura cons-
tant per part del personal sanitari en coordinació amb l’equip mèdic 
d’atenció primària del CAP.

Es va anar informant a totes les famílies, als residents i als usuaris 
de centre de dia de manera que tothom en prengués consciència de la 
magnitud i la virulència d’aquest virus, que finalment ens va obligar a 
tancar el centre de dia el dia 12 de març i confinant als residents a partir 
del dia 13 de març.

El personal de la residència es va informar i es va fer formació el 
dia 10 de març, i es van fer les modificacions i adequacions d’horaris 
necessàries per minimitzar els riscos de possibles contagis. L’equip de 
treball de la residència va estar a l’altura, prendre consciència de la gra-

vetat de la situació i ens vam organitzar i ens vam comprometre unint 
esforços i adaptant una metodologia d’equip de treball sòlid i motivat 
perquè les coses sortissin bé.

El recurs de comunicació entre les famílies i els residents es va or-
ganitzar a través de trucades setmanals, i les necessàries si s’escau, i de 
videotrucades, enviant missatges a través d’un grup de whatsap. Des del 
dia 16 fins avui dia la comunicació és fluida i les famílies els poden fer 
arribar vídeos i altra material per via telemàtica. Les famílies són ateses 
pels tècnics de la residència i la comunicació és oberta i fluida i hi ha un 
alt grau de satisfacció mutu.

Cal fer menció especial als usuaris de centre de dia, als que fa set-
manes que no veiem però amb els que també ens anem comunicant. 
Esperem poder retrobar-nos quan tinguem la certesa que hagi arribat 
el moment amb garanties de poder-ho fer.

El dia d’avui, després de més de 50 dies des que va començar els re-
sidents han estat un exemple d’acceptació molt dignament portada, ens 
estan donant una gran lliçó a tots, juntament amb el suport i adhesió 
de les famílies.

Des de l’equip de treball de la residència us volem dir que estem 
resistint aquesta situació, que ni en els pitjors malsons podríem haver 
imaginat, però ens mouen les ganes de seguir-ho fent bé, invertint les 
nostres energies per seguir treballant per tenir cura de les persones que 
sempre ha estat l’objectiu de la nostra feina, i donar-los la seguretat i 
l’afecte necessaris per continuar estant bé i poder tornar a una normali-
tat, que tot i que serà diferent, serà més normal que enguany.

50 dies sense coronavirus a la Residència
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Podeu seguir la informació de tots els plens municipals a la pàgina web:  www.centelles.cat

Ajudes per a PIMES i autònoms
Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 

persones i quin volum de negoci anual no superi els 8 M €.
Treballadors autònoms.
L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures de 

subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat 
d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüèn-
cia de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior 
finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un 
període màxim de 6 mesos.

Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part de SO-
REA, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.

Requisits d’obtenció de l’ajuda:
A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el 

formulari especialment habilitat, SOREA comprovarà el compli-
ment dels requisits per procedir a l’atorgament de l’ajuda.

Canals per a la concessió de l’ajuda
Podran presentar les sol·licituds a través de tots els canals de 

contacte de l’empresa que poden consultar la web www.sorea.cat. 
També disposaran d’atenció telefònica personalitzada en el telè-
fon 93 247 9870.

Mesures que s’adopten amb motiu 
del Reial Decret-llei 11/2020 per 
fer front al COVID-19

CONSUMIDORS DOMÈSTICS
Garantia de subministrament d’energia elèctrica. 
La prohibició de tall de subministrament es generalitza a 

tots els consumidors, persones físiques, en el seu habitatge 
habitual, mentre duri la declaració d’estat d’alarma.

S’estableix que el període durant el qual estigui en vigor 
l’estat d’alarma no computarà a efectes de terminis compre-
sos entre el requeriment fefaent de pagament i la suspensió 
del subministrament per impagament.

AUTÒNOMS I PIMES 
(PETITES I MITJANES EMPRESES)
1. Suspensió del pagament de factures
Després de la finalització de l’estat d’alarma, les quantitats 

degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures eme-
ses per les comercialitzadores corresponents als períodes de 
facturació en què s’integren els següents 6 mesos des de la 
finalització de l’estat d’alarma.

2. Flexibilització dels contractes de subministrament 
Suspensió de contractes de subministrament o modifi-

cació dels mateixos per contractar ofertes alternatives. Té el 
contracte en vigor, i no es produeix cap mena de resolució 
del contracte.

Disminució de potència o modificació de peatge d’accés.
Cap d’aquestes dues mesures tindrà cost addicional.

COM SOL·LICITAR-HO
Per correu electrònic a l’adreça: 
electracomercial@electradis.cat
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Més informació a:       Al 012 (de dll a dg de 8 a 22h) o al 93 519 39 43 (laborables de dll a dv de 9 a 15h)

Bústia de contacte

AJUT DE 200€

Ajut d’urgència per a 
persones treballadores afectades 
econòmicament per la covid-19

1

3

2 100.000 BENEFICIARISPRESSUPOST DE 20M€

Un únic pagament que 
s’haurà de destinar a la 
compra de productes de 
primera necessitat.

Línia d'ajut extraordinari a 
treballadors o autònoms 
amb l'activitat suspesa o 
temporalment aturats.

La poden sol·licitar les persones 
treballadores amb càrregues familiars 
afectades per un ERTO, treballadores 
per compte propi, amb contracte 
temporal extingit o fixes discontinus.

SOL·LICITUDS4 A partir del 30 d’abril es pot fer la 
sol·licitud en línia i en 7 dies 
hàbils s’ha de reconèixer la 
prestació i l’abonament al compte 
bancari.

treballiaferssocials.gencat.cat/ajuturgencia

L’Ajuntament de Centelles informa de la convocatòria de l’Ajut d’Ur-
gència del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de 
Catalunya que regula la tramitació i concessió de la prestació econòmica 
extraordinària, de pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de 
productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 

Per a poder accedir a l’ajut cal complir els requisits següents:
- Tenir més de divuit anys.
- Estar empadronat i residir legalment en un municipi 
de Catalunya.
- Trobar-se en alguna de les situacions següents:
Treballar per compte d’altri i haver estat afectada per un ERTO, o bé 

tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a con-
seqüència de la crisi sanitària del COVID19.

Treballar per compte pròpia i haver hagut de suspendre o reduir la seva 
activitat econòmica per culpa del COVID19.

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat 
familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana 
mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

A mitjan de la darrera setmana d’abril ha començat la reubicació 
de contenidors que es va anunciar abans del confinament -mitjan 
de març-. L’objectiu és agrupar els contenidors dels diferents tipus 
de residus en àrees conjuntes per tal de facilitar la separació i el 
reciclatge de residus.
En el cas del vidre, s’augmenta el nombre de contenidors i es re-
distribueixen seguint criteris de proximitat. També es volen evi-
tar contenidors situats en llocs allunyats dels habitatges o en zo-
nes que afavoreixi als abocaments de residus per part de persones 
d’altres municipis. En el cas dels residus orgànics, cal continuar 
utilitzant el servei de recollida porta a porta. Recordeu que podeu 
demanar bosses compostables gratuïtes a l’Ajuntament.
Aquest dies de confinament s’ha constatat un augment de la reco-
llida selectiva de residus reciclables, la qual cosa implica un estal-
vi de recursos. Cal continuar amb aquesta tendència i contribuir 
així a la millora ambiental del nostre poble.

Nova organització de contenidors

Parades de productes essencials al mercat 
dominical a partir del 3 de maig

El mercat del diumenge a Centelles comptarà, a partir del diu-
menge 3 de maig, amb una dotzena de parades de productes 
essencials. Està permesa la venda de productes  d’alimentació, 
begudes, productes d’horta i higiènics. Les mesures es basen en 
un seguit de normes que ha establert Protecció Civil per a la 
realització dels mercats setmanals durant l’emergència sanitària 
per la COVID-19.

Agraïment als treballadors del 
CAP i als serveis municipals

Des de l’Ajuntament volem agrair a tothom que està fent 
esforços i dedicant el seu temps a servir la comunitat, co-
mençant per la tasca immensa del Centre d’Atenció Primària 
i acabant amb els Serveis de neteja, sense descuidar-nos dels 
Vigilants municipals, del voluntariat i totes aquelles persones 
que fan mans i mànigues per servir al municipi. Sense ells se-
ria molt més complicat gestionar aquesta pandèmia i el poble 
se’n ressentiria negativament.

Repetim, moltes gràcies pel vostre treball i per no haver 
parat en temps tan complicats, el poble també ús està molt 
agraït.
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Volem fer un recull en vídeo dels músics que sortiu o heu sortit 
al balcó a oferir uns minuts de la vostra música durant aquests 
dies de crisi sanitària pel Covid19 i durant el confinament, 
alleugerint amb la vostra música l’espera, la soledat, l’avorri-
ment, etc.
Està obert a tothom, per això us animem a fer-ho arribar a 

quants més músics millor de Centelles. Aquí us deixem les ins-
trucción per participar-hi.

Instruccions per a la gravació dels vídeos:
1. Es pot gravar amb càmera, ordinador, mòbil...
2. La gravació en mòbil ha de ser en pla horitzontal.
3. El pla ha de permetre veure en algun moment la cara i el qui 
toca o els qui toquen. També que és des del balcó, finestra, etc.
4. Durada màxima 1 cançó. ( en el muntatge només sortirà una 
part)
5. Els vídeos s’han d’enviar al correu electrònic kalymistic5@
gmail.com fins el diumenge 3 de maig de 2020.
6. En el correu electrònic s’ha d’indicar: nom del músic o músics 
i la cancó que s’interpreta.
7. Fer constar la seva autorització a emetre el vídeo incorporant 
aquesta frase: «Autoritzo l’emissió d’aquest vídeo en el marc de 
la gravació d’un vídeo de Músics al Balcons durant el confina-
ment a Centelles”

Aquests dies Centelles s’ha omplert de petites grans històries de 
solidaritat per la situació extraordinària que estem vivint, per 
això l’Ajuntament de Centelles se suma a la campanya #Arxi-
vemlaCovid19 amb l’objectiu de recollir els documents que si-
guin testimonis d’aquesta solidaritat.

Es poden enviar documents textuals, fotografies o vídeos amb 
els testimonis de persones implicades (més llargs o més curts, 
en primera o tercera persona, amb els noms canviat o anònims), 
els dibuixos dels infants, els carrers buits, la tasca de les xarxes 
de voluntariat (anant a comprar o la farmàcia, cosint mascare-
tes, etc.), els reconeixements als sanitaris i serveis municipals, les 
activitats veïnals, els cartells dels comerços i botigues explicant 
el tancament, la decoració i les activitats als balcons o qualsevol 
altra idea que s’hagi portat a terme durant aquests dies.

Els documents digitals es poden enviar al correu centellescultu-

ra@gmail.com indicant per cada document:
DADES DE CONTACTE
- Nom i cognoms (de la persona, família o entitat que fa la cessió)
- Nom i congoms dels representant (en cas que n’hi hagi)
DADES DELS DOCUMENTS
Indicant:
1. Autor: nom de la persona física o jurídica autora del docu-
ment.
2. Ubicació: carrer o zona aproximada.
3. Data: de creació del document.
4. Títol: acció que recull el document de forma breu.
5. Drets d’accés i difusió: indicar que es cedeixen els drets de re-
producció, consulta i difusió.

Es pot enviar la documentació en forma d’ajunt al correu o bé a 
través de serveis gratuïts de fitxers (www.wetransfer.com) en cas 
que els documents pesin molt. És important no oblidar afegir els 
cinc camps d’informació o bé al cos del correu o bé al missatge 
del wetransfer. En el cas de documents analògics es poden guar-
dar de moment els documents i fer-ne el lliurement quan s’acabi 
el confinament.

Volem recollir tots aquests testimonis per deixar constància de 
la solidaritat existent a Centelles per poder-les compartir amb 
tothom i conservar-les per les futures generacions.

Nou servei de recollida de mobles 
vells i trastos cada dilluns
Entra en funcionament el nou servei de recollida domiciliària 
de mobles i trastos vells. A partir d’ara es farà tots els dilluns, 
però per tal que es recullin les andròmines s’ha d’avisar prèvia-
ment al telèfon 661 79 40 19 de l’Ajuntament de Centelles (de 
dimarts a divendres de 8 a 14h). Aquest sistema substitueix la 
recollida del primer dilluns de mes que es feia fins ara.

Els mobles s’hauran de treure al carrer, al costat del portal de la 
casa o de l’edifici, des de les 20h del dia anterior fins a les 8h del 
mateix dilluns que s’hagi confirmat la recollida des de l’Ajunta-
ment.

Cal tenir en compte que no es poden buidar pisos sencers i que 
no es recullen electrodomèstics. Aquests s’han de portar a la 
deixalleria o pactar que s’ho endugui el mateix comerç on s’han 
comprat els nous. S’atendrà preferentment les necessitats de per-
sones grans o amb mobilitat reduïda.
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