
3-7-2020 

Bon dia! 

Us escric perquè a la tarda va trucar l'Oriol Junqueras. 

Aquests dies està trucant a les presidències regionals. Ho fa entre classe i classe de la UVic. 

L'Oriol, ja ho sabeu, és un gegant: transmet saviesa, il·lusió, optimisme i seguretat. 

Durant la conversa em va dir diverses vegades com en són d'importants les alcaldies i la 
política municipal per guanyar les eleccions, totes les eleccions. En aquest punt em va citar tots 
els vostres noms (i pobles) i em va dir que us cuidéssim, que us ajudéssim, i que vosaltres no 
defalliu perquè ell no ho ha fet ni ho farà. Que cal consolidar totes les alcaldies i guanyar-ne de 
noves. 

Va dir que us transmetés el seu suport i que valora moltíssim tot el que esteu fent i heu fet 
durant la crisi que us ha tocat gestionar. Us encoratja i us estima i vol que ho sapigueu. 

També em va comentar que les eleccions que s'anunciaran en breu les hem de guanyar perquè 
al país no li queda una altra sortida. I si podem amb molta claredat. Que ell ens ajudarà tant 
com pugui i més, i ens demana que fem el mateix. 

Que ens ajudem, que treballem, que cooperem amb la direcció del partit, que lluitem. No ho 
deia en un to èpic sinó serè, aquell to de qui sap exactament de què parla. 

Que no patim per ells. Que són allà per posar molts miralls a l'estat i que es vegin les 
vergonyes. Que estan fent trontollar el règim del 78, per posar contra les cordes un sistema 
judicial caduc,... Està convençut del seu paper a la història. 

Crec que no em deixo res d'important! Només dir-vos que està al cas de tot (per exemple sabia 
el tema de la Garriga i altres), i que no ha renunciat a res. 

Una abraçada molt gran companys i companyes!!!! I avui més que mai: SEGUIM!!!!! 

  



7-7-2020 

Bnit, 

L'evolució de la situació al nostre entorn i l’experiència adquirida en aquesta crisis sanitària fa 
q tornem a treballar la prevenció i alertes a la població, és evident q el virus està viu i entre 
nosaltres i cal reprendre les actituds q van donar tant bon resultat a Bigues i Riells del Fai fa 
unes setmanes. 

Estem davant una situació on costa molt veure el perill i la veritat és q tot i les ganes de fer una 
vida normal el risc de contagi és molt elevat, ara mateix amb una lliure circulació pel territori, 
el retorn a la feina i les retrobades estan resultant el principal motiu de la pujada de casos, ja 
veiem com va evolucionant allò q no volíem veure, rebrots i nous casos molt a prop nostre.  

Cal recuperar el respecte al contagi i extremar les mesures per evitar una recaiguda q costaria 
molt de gestionar per part de totes i tots. 

De moment farem la feina preventiva i de informació per q totes i tots tingueu coneixement de 
l'evolució ja q a Bigues i Riells del Fai de moment no tenim nous casos confirmats però si 5 
sospitosos en les últimes hores q finalment 4 ja estan descartats ( demà possiblement seran 5 
per l’evolució dels símptomes), el que no descartarem seran mesures addicionals imminents a 
nivell local, si la crisis sanitària ho requereix o pateix modificacions perilloses per la població.  

És indispensable i necessari q si teniu constància o sospites de ser portadors ho comuniqueu, 
per fer seguiment dels contactes. 

061 telèfon Covid19 

93 865 62 25 Ajuntament 

93 865 76 48 Policia local  

Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 

Municipis amb límits amb nosaltres 

Dades des de el dia 13 de Març fins avui 8 de juliol a les 20h. 

Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants, 324 proves realitzades i una taxa de 107 
contagis per 10.000h. 

Caldes de Montbui 192 positius amb 17.554 habitants, 758 proves realitzades i una taxa de 109 
contagis per 10.000h. 

Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants 24 proves realitzades i una taxa de 31 contagis 
per 10.000h. 

Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants 105 proves i una taxa de 260 contagis per 
10.000h. 



L'Ametlla del Vallès 67 positius amb 8.462 habitants 543 proves i una taxa de 79 contagis per 
cada 10.000h. 

Corredor del Tenes/Mancomunitat  

Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants 375 proves i una taxa de 45 contagis per cada 
10.000h. 

Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants 347 proves i una taxa de 59 contagis 
per cada 10.000h.  

Lliçà d'amunt 83 positius amb 15.256 habitants 584 proves i una taxa de 54 contagis per cada 
10.000h.  

Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants 278 proves i una taxa de 53 contagis per cada 
10.000h. 

Parets del Vallès 154 positius amb 19.082 habitants 730 proves i una taxa de 80 contagis per 
cada 10.000h. 

Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 

Actualment a Bigues i Riells del Fai hi tenim 1 cas sospitós. Ara mateix sota control sanitari i a 
la espera de confirmació del resultat. 

A les darreres hores 4 casos van ser descartats al municipi un cop realitzades les proves de 
confirmació.  

Us demano q compartiu aquest missatge i q arribi al màxim de persones del vostre entorn. 

Ara més q mai us teniu q protegir i tmb cal fer-ho amb el vostre entorn més proper. 

Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 

Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 

  



8-7-2020 

A partir de demà 😷 dur mascareta serà obligatori des dels sis anys en endavant, encara que es 
mantingui la distància física. 

🚶♀  A la via pública 

🌳 A l'aire lliure 

🏪 En qualsevol espai públic obert o tancat.  

🚇 Al transport públic 

Es mantenen les excepcions per motius personals (dificultat respiratòria, discapacitat o 
dependència), per la naturalesa de l’activitat (esport, menjar i beure) i en grups estables de 
convivència. 

La COVID19 es transmet per via respiratòria a través de petites gotesque queden en 
suspensió a l’aire quan respirem, tossim o esternudem  .  Per captar aquestes minúscules 
gotes que poden contenir el virus s'han utilitzat tècniques molt diverses i simulacions. 

  



10-7-2020 

Bon dia 

Us faig un resum de la situació a Bigues i Riells del Fai, i com seria un possible confinament si la 
situació no reverteix. 

És important valorar que es tracta d'una PREVISIÓ que vull que coneixeu per si de cas s'activa 
al nostre municipi. 

En les últimes hores s'han fet 9 proves i, finalment, 2 han resultat positives, farem seguiment 
dels casos un cop tinguem els detalls de cada situació. Aquesta és una dada que aquesta sent 
general en tots els municipis, però que cal tenir present que és un indicador molt important 
que serveix per planificar les possibles afectacions futures i les mesures a aplicar. 

Si la situació no és reversible el confinament proposat pel pla PROCICAT per municipis es farà a 
mida per cada sector. En funció del tipus de contagi, es poden produir aïllaments domiciliaris, 
blocs de pisos, barris, urbanitzacions, municipis, àrees bàsiques, comarques o regions 
sanitàries. 

Es manté activat el PROCICAT en fase d'EMERGÈNCIA. 

Vista la situació de casos d'infecció per SARS-CoV-2 als municipis de la comarca i en previsió de 
si finalment es confirma un possible rebrot i atesa la necessitat de protegir la salut de la 
població de la infecció per aquest virus i considerant que les mesures preventives de reducció 
de la mobilitat i el contacte entre persones s'han demostrat efectives en la contenció dels 
contagis totes les mesures seran en aquesta mateixa línia si finalment cal activar-les, es manté 
activat el pla. 

Us trasllado el model del Segrià perquè podeu veure la línia de treball en aquestes situacions: 

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT 

per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, 

s'ha resolt: 

1. Restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià (en aquest punt es faria per 
habitatges, blocs de pisos, barris, urbanitzacions, municipis, àrees bàsiques, comarques o 
regions sanitàries en el nostre cas), fins que es dicti nova resolució modificant o deixant sense 
efecte aquesta. 

2. Es permetrà, previ control de les unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
desplegades sobre el terreny, la sortida de totes aquelles persones que no tinguin el seu 
domicili en algun municipi de la comarca. Es permetrà l'entrada a la comarca de les persones 
amb residència habitual a algun dels seus municipis que es trobin fora. 

 



3. Quedarà prohibida tota sortida o entrada de la comarca del Segrià, tret de persones 
treballadores en els seus desplaçaments per motius laborals als seus centres de treball, 
incloent-hi el transport, la prestació de serveis, el comerç i les activitats empresarials i d'altres 
econòmiques. 

4. Fora dels casos anteriors, les restriccions d'entrada i sortida de la comarca del Segrià no 
afectaran la circulació per autovies i autopistes quan es tracti de mobilitat amb origen i 
destinació fora de la comarca del Segrià sempre que no comporti la mobilitat fora d'aquestes 
vies. 

5. Recomanar a la població de la comarca del Segrià la permanència als seus municipis de 

residència i limitar la mobilitat als casos imprescindibles mentre es mantingui l'efectivitat de 
les mesures establertes en aquesta resolució. 

Dins la comarca del Segrià es podran establir altres mesures de restricció d'activitats i 

mobilitat que es publicaran per resolució del Departament de Salut. 

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de 

la situació d'emergència. 

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal. 

La Direcció General de Protecció Civil ha aprovat onze plans sectorials per a la fase de la 
represa en el marc del comitè tècnic de seguiment del pla d'actuació anteriorment esmentat, i 
són: 

1- Arts escèniques i musicals 

2-Biblioteques 

3-Sales d'exposicions i espais d'arts visuals 

4-Museus 

5-Arxius 

6-Monuments, jaciments i equipaments patrimonials 

7-Cinemes 

8- L'Audiovisual 

9-Actualització Pla sectorial d'Afers religiosos 

10-Actualització Pla de contingència de l'ISPC 

11-Pla Escoles Curs 2020-2021 

Els podeu consultar, juntament amb la resta de plans aprovats, a https://bit.ly/2BqMdiX 



S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de 

la situació d'emergència. 

Afectacions actuals de trànsit 

Es comunica que, pel que fa a la mobilitat en el confinament perimetral del Segrià: 

Estan restringides les següents sortides de l'A-2: la 448 (només oberta en sentit 

Barcelona), la 451 (restringida en ambdós sentits), la 463 (en ambdós sentits), la 465 

(en ambdós sentits) i la 467, també en ambdós sentits. 

L'accés per a tots els vehicles de mercaderies es realitza per: 

- En sentit Barcelona, per les entrades dels punts quilomètrics 446 i 470 de l'A-2. 

- En l'altre sentit, s'utilitzen les entrades dels punts quilomètrics 474 i 446. 

L'accés per als serveis d'emergència i personal essencial, preferentment, es 

gestiona pel punt quilomètric 458,9 de l'A-2 (cruïlla amb la N-240, Jardiland). També 

es permet utilitzar l'accés del punt quilomètric 462 (cruïlla amb la N-230). 

Per anar a la Vall d'Aran s'ha d'agafar la sortida 460 de l'autovia A-2 cap a l'A-14. 

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de 

la situació d'emergència. 

Per més informació: 

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D'ACCESSOS PER LA COVID-19 EN CAS D'ACTIVACIÓ 
LOCAL, COMARCAL O REGIONAL. 

1. A quina zona afecta? 

A tota la zona afectada i delimitada pel pla PROCICAT un cop s'analitzi la situació. 

2. Puc entrar o sortir de la zona delimitada? 

No. Amb caràcter general, no es pot entrar ni sortir de la zona delimitada o afectada. 

Sí que es permet l'entrada i la sortida de persones treballadores que es desplacin 

als centres de treball, incloent-hi el transport, la prestació de serveis, les activitats comercials 

i altres d'econòmiques. Caldrà acreditar-ho en tot moment. També per causes de força major 
com ara per motius sanitaris, segons el cas concret. 

3. Es permetrà creuar la comarca per entrar i sortir de Catalunya cap altres regions? 



Sí, es permetrà circular per les autovies i autopistes per travessar el territori quan es tracti de 

mobilitat de pas, però es controlaran els accessos i les sortides de tots els àmbits. 

4. Em puc moure per dins del sector afectat? 

Sí, no hi ha limitació de mobilitat interna, però es recomana minimitzar els desplaçaments i 
fer-ho dins del municipi de residència. 

En el cas de persones treballadores dels sectors agroalimentaris, la mobilitat s'ha de restringir 
a la imprescindible. 

Es recomana fer servir el certificat de declaració autoresponsable per facilitar els controls. 

5. Puc quedar amb gent al carrer, a casa o a centres i instal•lacions de concurrència pública? 

Les trobades a qualsevol espai públic i privat es limitaran a un màxim de 10 persones i 

preferentment amb persones convivents. 

6. L'ús de mascareta canvia? 

Cal utilitzar la mascareta sempre al carrer i a qualsevol espai públic o privat de concurrència 

pública. 

7. Puc visitar els meus familiars dependents? 

Sí, per garantir l'atenció que necessitin. Extremeu les mesures de precaució (neteja de mans, 

distància, mascareta), atesa la seva vulnerabilitat. 

Si comporta entrar o sortir de la zona delimitada, caldrà acreditar aquesta necessitat en cas 
d'un control policial. 

8. Puc visitar els meus familiars a la residència de gent gran? 

No. Preventivament estaran restringides les visites a les residències de gent gran. 

9. Els infants poden anar al parc a jugar? 

Està permès, però cal extremar les precaucions. És preferible evitar l'ús de jocs o elements 

de contacte habitual d'ús compartit o comú. Respecteu els tancaments que duguin a terme 

els municipis. 

10. Puc treure a passejar la meva mascota? 

Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat. 

11. Hi haurà tancament d'activitats dins de la zona afectada? 

Es permeten les activitats en general sempre que es compleixin les mesures de seguretat 



establertes relatives a higiene de mans, distància i superfície mínima de seguretat i ús de 

mascareta, establertes per la normativa de l'etapa de represa (Resolució SLT/1429/2020). 

12. Els subministraments a botigues d'aliments i supermercats estan assegurats? 

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i l'arribada de productes 

bàsics es coordina amb les plataformes de distribució. 

13. Hi ha un telèfon d'informació centralitzat? 

D'informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas 

per informació. 

14. Quins són els grups de major risc? 

Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb 

malalties cròniques, com són les cardiovasculars, cardíaques o pulmonars, la diabetis o els 

problemes d'immunitat. 

15. Funcionaran els transports públics? 

Sí, però hi haurà controls per comprovar que la mobilitat d'entrada i sortida del Segrià es fa 

pels motius permesos: activitat laboral o atenció de persones dependents que ho necessitin. 

Preguntes freqüents sobre l'ús de mascareta* 

*Aquestes respostes estan vinculades a la Resolució SLT/1648/2020 i poden variar si canvia la 
norma establerta. 

Qui? 

Quines persones han de fer ús de mascareta? Totes aquelles persones de 6 anys en endavant 
que no tinguin contraindicació (veure la pregunta següent). Per a les persones de 3 a 5 anys, 
l'ús de mascareta és recomanable però no obligatori. 

Quines persones estan exemptes de l'ús de mascareta? 

Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb 
l'ús de la mascareta. 

Aquelles persones que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense 
ajuda) quan ho necessiten. 

Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable 
l'ús. 

 



Quan? 

En quines situacions haig de portar mascareta? En general, cal fer ús de mascareta sempre que 
se surt de casa. 

En quines situacions no cal fer ús de mascareta? Les situacions en les quals no cal fer ús de 
mascareta són: 

Durant la pràctica esportiva. 

Mentre s'està menjant o bevent. 

Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i 
les activitats de lleure infantil i juvenil. 

A casa, haig de dur mascareta? No és necessari si s'està amb les persones amb qui es conviu 
habitualment. 

Al carrer, haig de dur mascareta? Sí, excepte si s'està fent esport. 

A la feina, haig de dur mascareta? Sí, excepte si s'està a l'interior d'un despatx propi d'ús 
individual, amb la porta tancada. 

Si treballo a l'exterior, haig de fer ús de mascareta? Sí, cal fer ús de mascareta excepte si la 
feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats 
amb la construcció). 

A la platja, cal dur mascareta? Mentre s'és a la platja es pot prescindir de la mascareta però cal 
utilitzar-la durant el trajecte o quan s'està en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi 
les cues, si n'hi ha), dutxes o guinguetes (xiringuitos). 

A la piscina o en d'altres instal·lacions aquàtiques (també tipus spa), cal dur mascareta? Cal fer 
ús de la mascareta als vestuaris i a les instal•lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i 
exteriors però es pot prescindir de la mascareta a les zones de bany. 

En un vehicle particular, cal dur mascareta?  

No, si totes les persones ocupants del vehicle són convivents. 

Si em desplaço en bicicleta, haig de portar mascareta?  

Sí, si es fa ús de la bicicleta per a desplaçaments o per a passejar. I si és per fer esport? En el 
cas que sigui en el context d'una pràctica esportiva, com el ciclisme de carretera o de 
muntanya, no és necessari portar mascareta. 

Si em desplaço en patinet elèctric, haig de portar mascareta?  

Sí, és necessari. 

Al teatre o al cinema, cal dur mascareta? Sí, també quan es realitzin en espais exteriors. 



Al gimnàs, cal dur mascareta? Cal fer ús de la mascareta als vestuaris i a les instal·lacions 
interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No és necessària durant la pràctica esportiva. 

A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant, cal dur mascareta?  

Un cop s'estigui assegut/uda a taula, es pot prescindir de la mascareta. Caldrà utilitzar-la per 
anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell. 

A la biblioteca, cal dur mascareta?  

Sí, en tot moment. 

En activitats educatives i/o lúdiques, cal dur mascareta? Sí, excepte en aquelles activitats en 
les quals estan definits grups estables de convivència –en el marc d'aquests grups– i aquelles 
en les quals es realitzi activitat esportiva o activitats que no puguin ser dutes a terme amb 
mascareta (per exemple, tocar instruments de vent o cantar, en les quals caldrà extremar 
mesures com la ventilació i la distància de seguretat). En aquests casos, la mascareta s'haurà 
de dur a tot arreu (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.) excepte a les aules, zones 
d'assaig o espais on es realitzin les activitats. 

Si anem d'excursió, cal dur mascareta? Es pot prescindir de la mascareta perquè es tracta 
d'una activitat esportiva. 

Al transport públic, cal dur mascareta? Sí, en tot moment. També n'han de fer ús les persones 
que condueixen els vehicles o treballen en les diferents instal·lacions del transport, excepte si 
estan en cabines o despatxos tancats i d'ús individual. 

En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg...), cal dur mascareta? No és necessari 
mentre s'estigui a la mateixa habitació o a la taula durant els àpats. Sí que cal fer ús de 
mascareta a les zones comunes i als ascensors. 

En un càmping, haig de dur mascareta? Sí, excepte quan s'estigui dins la pròpia parcel•la, a la 
piscina o durant els àpats. 

A la perruqueria o en centres d'estètica haig de dur mascareta? Sí, en tot moment. 

Als establiments comercials, haig de dur mascareta? Sí, en tot moment. 

En un local d'oci, haig de dur mascareta? Sí, excepte quan s'estigui consumint una beguda. 

En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic...), cal fer ús de 
mascareta? Sí, en tot moment. 

Com? 

Quin tipus de mascareta hem d'utilitzar? En l'àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes 
higièniques (de roba) o quirúrgiques. En l'àmbit laboral, s'utilitzaran les mascaretes indicades 
pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Com es col·loca correctament la mascareta? Cal que la mascareta tapi el nas i la boca, tal com 
s'indica en el dibuix següent: 



Exemple d'ús correcte de la mascareta. 

Es pot utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta? La pantalla facial és 
complementària a l'ús de la mascareta i està indicada en situacions amb risc d'esquitxades (per 
exemple, si s'està ajudant a una persona dependent en tasques com l'alimentació o la higiene). 
Per tant, encara que s'utilitzi pantalla facial, cal portar mascareta. 

Cada quant haig de canviar la mascareta?  

Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s'han de renovar diàriament. Les 
mascaretes higièniques (de roba) s'han de rentar a elevada temperatura (>;; 60 ºC). 

De quina manera m'haig de posar i treure la mascareta? 

Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les 
següents indicacions. 

Si m'haig de treure la mascareta, on la deso? És recomanable desar la mascareta en una bossa 
de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de 
mascareta a alta temperatura (>;; 60 ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la 
barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se'n fa ús. 

On es llencen les mascaretes?  

Les mascaretes d'un sol ús s'han de llençar al rebuig. 

Per últim us vull fer coneixedors de l'activació del pla de prevenció d'incendis i evacuacions 
dins la situació de la Covid19: 

Benvolguts i benvolgudes, 

Amb aquest escrit volem recordar-vos, com a autoritat de protecció civil del vostre municipi, 
que un aspecte molt important per protegir a la població en els incendis forestals són el 
confinament segur i les evacuacions planificades d'acord amb els criteris operatius establerts al 
pla INFOCAT 

Tal com s'ha posat de manifest en diverses ocasions i es recull en el pla INFOCAT, en situació 
de risc o emergència per incendi forestal és més recomanable en primera instància el 
confinament de la població a l'interior dels edificis que procedir a una evacuació 
desorganitzada, sense temps o per vies no segures. 

Quan es considera que és més segur procedir a l'evacuació que al confinament, cal que l'ordre 
es doni des del Centre de Comandament Avançat (CCA) per tal que tots els operatius i 
responsables puguin emprendre les tasques assignades de forma coordinada: facilitar o tallar 
accessos, controls d'ordre, establir els centre d'acollida, preveure assistències sanitàries, 
facilitar suport logístic als evacuats, disposar de llista d'afectats, etc. Per tant, cal recordar que 
les ordres d'evacuació sempre vindran donades pel cap del grup d'intervenció (Bombers) al 
CCA i seran confirmades pel CECAT a través dels contactes definits en cada cas. La resta 
d'evacuacions que es puguin produir s'han de considerar evacuacions espontànies i no estan 
lliures de risc ni de responsabilitat pels que les porten a terme. 



Com a autoritat de protecció civil del vostre municipi, sempre que creieu necessari realitzar 
alguna evacuació, caldrà que informeu degudament al CECAT o al cap del grup d'intervenció 
(Bombers) al CCA (recordeu que la comunicació amb CECAT també es pot fer de forma directa 
mitjançant les emissores de la xarxa RESCAT, aquells que en disposeu). 

D'altra banda, es fa necessari tenir present unes pautes en evacuacions i acollida de població 
afectada mentre durin les mesures de prevenció derivades de la situació del país per fer front a 
la COVID-19 per evitar contagis. 

Consideracions a tenir en compte en les evacuacions 

• En el cas d'evacuacions de població amb els seus propis mitjans, la població haurà d'ocupar 
els vehicles el màxim possible quan es tracti de persones convivents o de contacte habitual. En 
el cas de persones no convivents o que no tinguin contacte habitual, es limitarà l'ús compartit 
dels vehicles als casos imprescindibles per raó d'urgència i absència d'alternativa, aplicant les 
mesures de prevenció de contagi necessàries entre les quals l'ús de mascareta per part de tots 
els ocupants. 

• En cas que per les evacuacions s'utilitzin vehicles de serveis operatius, autocars o altres 
vehicles privats de transport col·lectiu, caldrà desinfectar els elements interiors de més 
contacte, després de cada trasllat, amb productes desinfectants virucides, així com ventilar el 
vehicle durant uns minuts 

Consideracions a tenir en compte en l'establiment de centres d'acollida 

Aspectes generals: 

• Prioritzar els espais d'acollida ja previstos en els plans de protecció civil municipals. 

• Escollir espais segurs segons evolució prevista de l'emergència i durada prevista de 
l'acolliment. 

• Prioritzar espais propers, minimitzant el desplaçament dels evacuats. Cal buscar un 
emplaçament segur amb el mínim allunyament possible de l'àrea de residència. 

• Prioritzar espais amb disponibilitat de zones d'aparcament i serveis propers (supermercat, 
gasolinera, centre d'atenció primària, etc.) 

• Prioritzar espais amb serveis bàsics mínims: aigua potable (serveis i dutxes), electricitat 
(endolls i generadors) i sistema de calefacció/refrigeració. 

Aspectes relacionats amb la COVID-19: 

• Preveure centres d'acollida petits, de màxim 200 persones. 

• En les àrees de descans o dormitori es recomana preveure uns 9m2 aproximadament per la 
ubicació d'un llit plegable. En tot cas cal assegurar la distància interpersonal de 1,5m i que es 
disposa de 2,5m2 per persona. 



• En les zones de menjador i registre també caldrà assegurar la distància de 1,5m entre 
persones no convivents així com la neteja amb productes desinfectants després de cada ús. Es 
senyalitzaran les posicions i distàncies de seguretat i s'utilitzaran mampares sempre que sigui 
possible. 

• S'evitarà compartir estris de tot tipus entre persones no convivents. 

• Es prendran mesures per protegir les persones que donin suport logístic, especialment les 
que han d'estar en contacte amb les persones desplaçades, com ara aquelles que reparteixin 
menjar, mantes, kits de neteja persona, etc., que hauran de dur sempre guants i mascareta. 

• En general a l'interior dels centres d'acollida s'utilitzarà mascareta, especialment quan no es 
pugui respectar la distància interpersonal de 1,5m. 

• Cal que els lavabos i dutxes es netegin i desinfectin un mínim de dos cops al dia. 

• En el punt de registre a l'entrada del centre d'acollida es repartiran mascaretes i s'evitarà que 
les persones a acollir toquin les fulles de registre, els bolígrafs, etc. Es senyalitzarà la distància 
de 1,5m a la taula de registre i es respectarà també aquesta distància en cas que hi hagi cua. Es 
disposarà de gel hidroalcohòlic desinfectant. Les dades bàsiques de registre són: nom, 
cognom, edat, nacionalitat, telèfon i adreça electrònica de contacte, necessitats especials o 
relació amb altres afectats. 

• En la mesura que sigui possible es marcaran circuits de moviment en un sol sentit dins dels 
espais del centre d'acollida així com entrades i sortides independents. 

• Davant de qualsevol simptomatologia que pugui estar associada a la Covid-19 se n'informarà 
al SEM. Sempre que sigui possible es disposarà d'un espai per l'atenció sanitària i l'atenció 
psicosocial dins del propi centre d'acollida prèviament identificat i planificat. 

• Caldrà ventilar els espais del centre d'acollida un mínim de 3 vegades al dia durant 10 minuts 
a no ser que l'afectació exterior per fum, pluja, etc. ho impedeixi. 

• Les reunions informatives als acollits es faran preferentment a l'aire lliure amb les persones 
assegudes amb una pre-ubicació de les cadires i les files sempre que sigui possible, preveient 
1,5m de distància interpersonal. Si no es disposa d'espai suficient es faran varies reunions o es 
designaran interlocutors o portaveus dels acollits per assegurar que la informació arriba a 
tothom. 

• Caldrà preveure la recollida de tots aquells elements de protecció (mascaretes, guants,....) 
que puguin resultar contaminats. 

Recomanacions per als municipis 

• Identificar i prioritzar els possibles espais per l'acollida de població afectada per una 
emergència, tenint en compte les consideracions anteriors i preveient la capacitat màxima de 
cada centre. 

• Preveure en la mesura del possible la disponibilitat de serveis i d'elements per equipar el 
centre d'acollida i per atendre a les persones afectades (avituallament, llits de campanya, kits 



d'higiene personal, mascaretes, estris i productes de neteja, gel hidroalcohòlic, taules, cadires, 
pissarra, megafonia, carregadors de mòbil, grups electrògens, etc. ). Des del CECAT, en 
coordinació amb els municipis i especialment amb la col·laboració de Creu Roja, es mobilitzarà 
aquell equipament que pugui ser necessari per a completar l'establiment del centre i assegurar 
el seu correcte funcionament. 

• Tenir identificats els elements vulnerables del municipi en funció de cada risc així com la 
població vulnerable. Preveure els avisos a aquests elements i població vulnerable així com la 
seva potencial evacuació, en la mesura que sigui possible consulteu informació relativa a la 
neteja i desinfecció tant en locals com en espais exteriors als següents enllaços: 

o Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf. 

o Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf. 

• Pel que fa a ventilació i sistemes de climatització, podeu consultar el següent enllaç: 

o https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

  



12-7-2020 

⬤⬤ DEGUT A LA SITUACIÓ DE #COVID19 AL BAIX SEGRIÀ, A PARTIR DE MITJANIT: 

📢 Restricció de l’entrada i sortida als municipis de:  

✅ Lleida ciutat 

✅ Alcarràs Aitona 

✅ La Granja d’Escarp 

✅ Massalcoreig 

✅ Seròs 

✅ Soses  

✅ Torres de Segre 

✅ EMD de Sucs i Raimat 

📢 Excepcions: 

✔Desplaçaments per motius laborals en serveis essencials. 

✔Durant les primeres 24 hores d’entrada en vigor de la norma: entrades i sortides de 
persones treballadores de serveis no essencials per la recollida d’aquells elements 
imprescindibles per al teletreball. 

📢 A l’interior dels municipis: 

mobilitat fora del domicili només per motius laborals, sanitaris, assistència o cura de persones 
que ho requereixin, desplaçament a entitats financeres, compra aliment, begudes o altres 
matèries primeres, altres compres amb cita prèvia, activitats de lleure o esport a l’aire lliure 
amb grups de convivència habitual, horts d’autoconsum i gestions no ajornables o altres 
situacions de causa de força major o necessitat. 

📢 NO es permeten: 

❌Trobades o reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, 
excepte les activitats laborals o el transport públic 

❌Activitat d’hostaleria i restauració excepte entrega a domicili o recollida a establiment amb 
cita prèvia 

  



15-7-2020 

Bon dia 

Son moltes les consultes de les últimes hores referent a la situació de la Covid 19 al nostre 
entorn.  

Com sempre he dit és important q la informació sigui sempre contrastada i en cas de dubte 
podeu fer les consultes q vulgueu, a l'ajuntament, en aquest mateix comunicat o per privat. 

Us demano q compartiu aquesta info per q arribi al màxim de gent possible. 

Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 

43 casos positius entre el dia 13 de març i avui. 

Actualment CatSalut informa de 2 casos positius lleus al municipi...són els dos casos ja 
informats la passada setmana, això significa q continuem dins la estabilitat de tot aquest 
procés de crisis sanitària a Bigues i Riells del Fai.  

Municipis amb límits amb nosaltres 

Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 

Caldes de Montbui 195 positius amb 17.554 habitants.  

Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 

Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  

L'Ametlla del Vallès 69 positius amb 8.462 habitants. 

Corredor del Tenes/Mancomunitat  

Bigues i Riells 43 positius amb 9.092 habitants. 

Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 

Lliçà d'amunt 90 positius amb 15.256 habitants. 

Lliçà davall 40 positius amb 6.542 habitants. 

Parets del Vallès 167 positius amb 19.082 habitants. 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 

Us tinc q dir q cal mantenir la calma i cal entendre q la convivència amb el virus és una realitat, 
ningú està segur de quina és la millor manera de gestionar una situació com aquesta. Però el q 
si és segur és q la informació és vital i important, al nostre entorn existeix gent q sembla vulgui 
tot el contrari. Forma part d'allò comentat de q aquestes situacions treuen el millor i pitjor de 
les societats. 

 



Esteu veient els models de confinament de molts indrets de Catalunya i estat espanyol, 
aquesta és la mesura encertada o no...de fet per resultats actuals BiR no entraria dins un 
confinament...Però no significa q si la situació de la comarca empitjora, entrem dins un bloc q 
no correspongui al nostre esforç. 

Per a mi aquest es l'error del Segrià...confinar per igual a tothom, aquesta no era la solució i 
menys veien l'evolució dels municipis. De fet tal com som informats els ajuntaments el 
protocol diu, unitat familiar, casa, bloc, carrer, barri, urbanització, municipi, comarca i regió 
sanitària en funció del brot. 

Amb l'aixecament de l'estat d'alarma és trasllada tota responsabilitat a cada ciutadà i 
ciutadana i és en aquest punt q vull fer una reflexió, jo sóc el primer responsable de amb qui 
assumeixo el risc de compartir espai i les mesures adoptades per protegir-me. No col·laboraré 
mai en estigmatitzar territoris i menys amb les fronteres i aeroports oberts. 

Igualment en aquesta vida cada dia aprenem coses noves i moltes són sorpreses... 

Valorem totes i tots plegats una bona conversa per davant d'un judici sense tota la info. 

Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 

Cada cop més a prop del final! 

Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 

😘✊ 

  



7-7-2020 

Resum (no exhaustiu) compareixença Conselleres Presidència, salut i interior Mesures entorn 
metropolità Noguera i Segrià 

Prenem mesures excepcionals per evitar que es propagui el virus en l'entorn metropolità. 

👉Ningú vol confinaments però Si no baixem activitat social no aconseguirem això . ❗Cal Evitar 
mobilitat sobretot ara que comencem un cap de setmana❗ 

❗La millor manera és no contagiar-nos.❗ 

❗ Si l’evolució es manté, prendrem decisions més dràstiques.❗ 

👉Aprovem Resolució Barcelona i Hospitalet (previsió que duri 15 dies) 

Mesures especials en matèria de salut pública 

Barcelona, Hospitalet, Viladecans, El Prat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornella, Sant Just, 
Esplugues, Santa Coloma, i Badalona 

Mesures👇 

📍Evitar ser molts en trobades socials.  

👉Prohibició grups de més de 10 persones 

👉Bombolles de seguretat entorn familiar i proper. 

👉Tancament establiments oci nocturn, i activitats culturals i lúdiques per poder reduir espais 
socialització massiva  

👉Biblioteques i museus oberts 

👉Hosteleria i restauració: no barra, aforament 50% interior i més distància a la terrassa i 
preferiblement per emportar 

👉Comerços preferiblement amb comandes telefòniques, sense contacte 

👉Es mantenen casals d’estiu amb les mesures del Procicat 

 

📍Fi estat d’alarma no final de la pandèmia, que avança. 

📍Cal fer cas de totes les mesures que estem prenent i seguir totes sindicacions autoritats 
sanitàries 

📍Demanem que els ciutadans  deure cívic i nivell compromís col·lectiu superior 

📍Noves mesures àmbit metropolità les mateix que els 3 barris l’H. 



📍Hem parlat amb alcaldes i alcaldesses i comptem amb la col·laboració ens locals 

📍S’han de quedar a casa sempre que no sigui imprescindible sortir.   

📍Recomanem que no us desplaceu a segones residències aquest cap de setmana. 

📍Tb estenem mesures a la Noguera i resta de Segrià, les mateixes mesures. 

 

‼ IMPORTANT‼  

Atenent a les recomanacions del Govern creiem oportú desconvocar els actes polítics de 
benvinguda a l’Oriol, el Raül, la Carme i la Dolors previstos per aquesta tarda. 

A Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat i Torroella, els seus veïns mantindran la benvinguda i 
acompanyament local. 

A Sabadell, posposen tots els actes per convocar-los més endavant. 

Us agraïm la vostra predisposició, us convidem a seguir les indicacions de Salut i apel·lem a la 
responsabilitat individual de cadascú. 

  



19-7-2020 

Bnit 

Us vull explicar quin és el procediment habitual de tractament d'un positiu al municipi. 

Primer de tot i un cop detectat el positiu cat salut informa a l'ajuntament ( normalment el 
propi hospital o el CAP, alguns cops les pròpies famílies tmb informen directament ) un cop 
disposem de la informació, l'equip de serveis socials valora les necessitats i el recorregut del 
cas per procedir al seu tractament. En tot moment aquesta informació és transferida a alcaldia 
per autoritzar totes les recomanacions i accions. 

En l’aplicació Aquas q detalla per municipis, àrees bàsiques i regió sanitària es van acumulant 
tots els resultats antics i nous, positius i negatius....això ho fa una eina molt útil per portar el 
control de cada zona, però ara per ara no es el canal de informació fidel a la situació per q les 
incorporacions noves en aquest moments són principalment resultats realitzats a empreses, 
per preoperatoris, rutines, protocols o analítiques particulars. Aquest resultats són tots 
abocats a l’aplicació i en aquest moments el 100% dels casos són resultats negatius o amb 
anticossos q demostren q en el seu moment és va estar contagiat (sense símptomes). 

En aquest 129 dies s'ha informat de tots els casos positius, per q totes i tots fossin conscients 
de l'evolució, aquesta metodologia ha estat clau per mantenir a tothom informat.  

És vital ser conscients de q la informació és la millor eina, però tmb q la informació mal donada 
dona peu a alarmes socials, “bulos” i comentaris sense cap base. Us recomano sempre 
preguntar i modificar aquelles informacions errònies per evitar visualitzacions posteriors q 
afavoreixin la desinformació. És normal les errades en aquest procés i més si no tens tota la 
info o no tens les eines per contrastar, però un cop demostrat l'error, és una irresponsabilitat 
mantenir una info errònia. 

Avui som informats d'un positiu a una segona residència, q no apareixerà a l’aplicació (padró 
de fora el municipi) però q gestionarem exactament igual. 

Desitjo molts ànims a la família, junts superaren aquesta situació.  

Gràcies per ser-hi sempre! 

Seguim fins sortir-ne!✊ 

-129 dies 

Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 

  



20-7-2020 

PREGUNTES I RESPOSTES ESTAT ACTUAL 

Criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya 

 El Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22d'octubre, de 
salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots 

 de la COVID-19, estableix les mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les 
persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials, en els casos 

 d’aquests brots. 

D’acord amb aquest Decret llei 27/2020 s’han emès diferents resolucions per aplicar aquests 
mesures especials per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a 
diferents àmbits territorials concrets. Aquestes resolucions inclouen prohibicions, limitacions i 
recomanacions en les activitats i la mobilitat. 

A continuació, es determinen els criteris interpretatius d’aquestes mesures donant resposta a 
les preguntes relacionades amb la seva aplicació, tenint en compte el que 

 estableix la normativa. 

1. La població, està confinada? 

 Estrictament no hi ha confinament, però es recomana que la població no surti dels seus 
domicilis i es desplaci només per als moviments essencials: anar la compra d’aliments i altres 
productes i serveis essencials, desplaçar-se a centres sanitaris si és necessari, anar als centres 
de treball quan no es pugui teletreballar, assistir persones dependents i fer gestions 
inajornables. Als municipis on les mesures són més 

 restrictives per la situació epidemiològica (com és el cas actualment de Lleida i els altres sis 
municipis del Segrià) i es prohibeixen els desplaçaments que no són els 

 moviments essencials esmentats, aquests desplaçaments es poden fer dins el conjunt dels 
municipis que formen la unitat territorial afectada. 

2. La població, pot sortir del seu municipi? 

 Sí, però es recomana no fer-ho i sobretot evitar desplaçar-se a altres punts del territori i 
establir contacte amb grups socials, ja que pot afavorir les cadenes de transmissió. 

3. Es pot fer esport? 

 Sí, la normativa recull específicament l’activitat física esportiva i de lleure individualment o 
amb el grup de convivència habitual (que serà un màxim de 10persones), i sempre amb el 
menor nombre de persones possible per reduir el risc de 

 contagi. 



4. Quines mesures cal aplicar en l’obertura de serveis, comerços i centres 

 comercials? 

 Cal garantir el manteniment de les distàncies de seguretat per evitar les aglomeracions tant a 
l‘interior com en els accessos, així com l’ús de mascareta, la higiene de mans i la resta de 
mesures de seguretat que s’hi apliquin. En general, es recomana la cita prèvia o el preavís per 
evitar concurrència en els mateixos horaris que generin aglomeracions. 

 A més, als municipis del Segrià i la Noguera on s’apliquen restriccions, cal limitar l’aforament 
al 50%, tant si es tracta de serveis essencials com si no. 

5. Poden obrir els mercats no sedentaris? 

 Sí, poden obrir perquè no està restringida la seva activitat, però es recomana que els 
ajuntaments hi reforcin els controls del compliment de les mesures de seguretat, especialment 
dels aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat d’1,5 metres 
entre persones i de 2,5 m2 de superfície per persona (cal perimetrar si és viable), així com la 
higiene de mans i l’ús de mascareta. A més, per 

 reduir la mobilitat, es recomana prioritzar la venda de venedors i productes de proximitat. 

6. Per què hi ha territoris on s’ha aplicat el tancament dels establiments d’hostaleria i 
restauració i altres només la limitació de l’aforament? 

 Els territoris on s’aplica el tancament dels establiments d’hostaleria i restauració tenen unes 
dades epidemiològiques més desfavorables, que han obligat a adoptar aquesta 

 mesura més restrictiva. 

7. Als territoris on s’ha determinat el tancament dels establiments d’hostaleria o restauració, 
es pot permetre l’obertura excepcional per motius de servei essencial, com una àrea de servei 
a autopistes o autovies? 

 La normativa no preveu aquesta excepcionalitat. Sí que és viable vendre aliments i begudes 
per emportar. 

8. Es poden realitzar serveis amb contacte personal proper, com les perruqueries i altres 
similars? 

 Només es poden fer serveis amb contacte personal proper en el cas de servei essencial, 
d’emergència o situació crítica. En aquests casos la prestació s'ha de fer evitant el contacte físic 
amb els clients sempre que sigui possible, o limitant-lo al 

 màxim. Es poden considerar en aquests casos tots aquells que impliquin l‘assistència a 
persones per criteri d’higiene i cura personal, incloent-hi les activitats de perruqueria, 

 serveis terapèutics com massatgistes, osteopatia, quiropràctica o similars 

9. Es permeten els serveis de suport a persones amb discapacitats que comportin contacte 
personal? 



 Sí, qualsevol servei de suport o assistència a persones amb discapacitat o dependència està 
permès, tot i que comporti contacte personal, i mantenint totes les mesures de seguretat. 

10. Es permet la formació, pràctiques i similars, com ara les de conducció i autoescoles? 

 Està permès, però cal una neteja i desinfecció després de cada alumne, a més de mantenir una 
ventilació de 10 minuts abans de cada canvi d’alumne. Abans d’accedir 

 al vehicle i en finalitzar la pràctica, l’alumne i l’instructor s’han de netejar les mans. És 
obligatori l’ús de la mascareta durant la pràctica, tant a l’alumne com a l’instructor. Es 
recomana la formació telemàtica en tots els casos que sigui possible. Les proves oficials estan 
permeses sempre que no siguin ajornables. 

11. Els gimnasos, poliesportius o complexos esportius, públics o privats, poden obrir amb 
mesures preventives? 

 No, la normativa especifica el tancament al públic dels gimnasos, poliesportius i complexos 
esportius, públics o privats. 

12. Es poden fer esdeveniments esportius a porta tancada, sense públic? 

 Sí que es permeten els esdeveniments esportius sempre que siguin a porta tancada i sense 
públic, amb l’única assistència de les persones vinculades directament. 

13. Poden obrir les piscines municipals o privades d’ús públic? 

 Es permet l’obertura de les piscines descobertes d’ús públic quan l’ajuntament consideri 
necessari el seu ús preventiu dels efectes de la calor sobre la població, amb registre dels 
assistents i la resta de mesures de seguretat previstes al pla sectorial d’esports. També en 
funció de les realitats municipals, com ara quan l’ocupació sigui 

 de molt baixa densitat (m2 per persona). 

14. Els casals d’estiu o colònies es poden continuar fent a instal·lacions esportives o piscines? 

 Sí, però només poden obrir per a aquesta activitat, i han de tancar després, i només ho poden 
accedir les persones vinculades a aquestes activitats. 

15. El tancament de les piscines afecta també les de les zones comunitàries? 

 El tancament no afecta les piscines comunitàries, que, en tot cas, han de complir amb les 
mesures de limitació d’aforament (2,5 m2 per persona) i grups d’un màxim de 10 persones de 
contacte habitual. 

16. Les platges s’han de tancar o es requereixen mesures més restrictives? 

 La normativa no preveu el tancament permanent de les platges, però es recomana a 
l’ajuntament un reforç del control del compliment de les mesures de seguretat, 



 especialment dels aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat 
entre persones o grups de persones i la resta de mesures descrites al pla sectorial de zones de 
bany. Així mateix, cal limitar l’assistència al grup de convivència habitual. 

17. Quin horari cal establir per a terrasses, bars i altres locals, tenint en compte que es 
prohibeix l’activitat d’oci nocturn? 

 Correspon als ajuntaments, en funció de les característiques municipals, establir un horari de 
tancament de terrasses, bars i altres locals similars, que garanteixi que no hi ha activitat d’oci 
nocturn. 

18. La restricció d’activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci 
nocturn, afecta també les activitats de joc (bingos, casinos i salons de joc)? 

 Sí, en el tancament de les activitats s’inclouen les de joc per analogia amb les altres 
especificades a les normes. 

19. Per què les biblioteques i els museus sí que poden estar oberts? 

 Està permesa l’obertura de biblioteques i museus amb una funció preventiva respecte a 
persones vulnerables, especialment pel que fa als efectes de la calor. 

20. Està prohibida la realització de qualsevol activitat extraordinària o de caràcter temporal de 
tipus cultural, espectacle públic, recreativa, esportiva i d'oci nocturn? 

 Sí, es prohibeixen totes les activitats extraordinàries i de caràcter temporal de tipus cultural, 
espectacle públic, recreatiu, esportiu i d’oci nocturn. 

21. Quines activitats es poden sotmetre a l’autorització prèvia del Comitè de direcció del 
PROCICAT? 

 La norma indica que els ajuntaments poden, amb l’autorització prèvia del Comitè de Direcció 
del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent-hi equipaments culturals, 

 socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i 
col·lectiva (bàsicament, el compliment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús 

 de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte. La sol·licitud de 
possible excepció al que estableix aquest apartat, pel que fa a les activitats prèviament 
autoritzades o a les noves, s’han d’adreçar al correu del CECAT (Centre d’Emergències de 
Catalunya. 

22. Quines són les característiques d’un recinte tancat segons el que estableixen les 
resolucions? 

 Qualsevol edifici, instal·lació o espai a l’aire lliure delimitat per tancaments, particions o altres 
elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai, amb 

 passos o portes per accedir-hi o sortir-ne. Pel que fa a les terrasses, es consideren un espai 
tancat quan té més de dos parets o tancaments laterals i sostre. 



23. Es poden consumir aliments i begudes a les reunions i trobades a l’espai 

 públic? 

 A les reunions i trobades al carrer i altres espais públics, s’ha d’evitar el consum d’aliments i 
begudes ja que impedeix complir l’obligació de dur mascareta. No obstant 

 això, no s’impedeix el consum de líquids necessaris per combatre els efectes de la calor. 

24. Aquesta limitació a grups de 10 persones, afecta també l’exercici d’esdeveniments 
esportius o competicions esportives? 

 No, respecte a les persones vinculades directament a la competició esportiva. 

25. Què és el grup de convivència habitual? 

 Fa referència al grup de convivents estrictes i les persones amb necessitats de cura del nucli 
familiar o nucli més estret de relacions i que no viuen al mateix domicili. Pot 

 incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències 
negatives de l’aïllament social. 

https://interior.gencat.cat/…/consells_autoproteccio_emerge… 

 

Bona tarda, 

us detallo els casos de la comarca amb les dades oficials per setmanes. 

Taula nombre de casos dels darrers 7 dies i comparació amb la setmana anterior.  

Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Metropolità Nord 

Àrea de Gestió Assistencial 

Vallès Oriental Central VALL DEL TENES 0 0 0 

Setmana anterior (6 a 12 de juliol 0 positius) 

Setmana ultima (13 a 19 de juliol 0 positius) 

total ultimes dues setmanes (del 6 al 19 de juliol 0 positius) 

Baix Montseny SANT CELONI 2 5 -3 

Baix Montseny ALT MOGENT 2 0 2  

Baix Vallès CALDES DE MONTBUI 2 1 1  

Baix Vallès MARTORELLES 0 0 0  

Baix Vallès PARETS DEL VALLÈS 0 0 0  



Baix Vallès SANTA PERPÈTUA 3 1 2  

Baix Vallès LA LLAGOSTA 1 0 1  

Baix Vallès MOLLET DEL VALLÈS-EST 3 1 2  

Baix Vallès MOLLET DEL VALLÈS-2 OEST 1 2 -1  

Baix Vallès PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 0 0 0 

Vallès Oriental Central CARDEDEU 2 0 2  

Vallès Oriental Central LA GARRIGA 4 0 4  

Vallès Oriental Central MONTORNÈS / MONTMELÓ 4 0 4  

Vallès Oriental Central GRANOLLERS 1 -OEST 2 1 1  

Vallès Oriental Central GRANOLLERS 2 - NORD 3 1 2  

Vallès Oriental Central GRANOLLERS 3 - CENT EST 4 5 -1  

Vallès Oriental Central GRANOLLERS 4 - SUD 5 1 4 

Vallès Oriental Central VALL DEL TENES 0 0 0 

Vallès Oriental Central LA ROCA DEL VALLÈS 0 1 -1  



21-7-2020 

Bona nit, 

Grups de joves i infants sense mascareta. 

Cada un és responsable de la seva seguretat igualment: 

Un contagi d'un infant o adolescent implica l’aïllament de tot el grup de contacte, amistats, 
família i família d'amistats, recordeu als vostres fills això abans de patir una sorpresa. 

És important. 

Un grup al Maresme porta en aïllament a 57 persones entre amics i família d'amics . 

  



23-7-2020 

Darrers 7 dies i comparativa últimes 2 setmanes. 

Vall del Tenes un positiu (No és de Bigues i Riells del Fai) per 37.700 habitants. 

Cal seguir amb aquesta bona feina, gràcies pel vostre esforç. 

  



24-7-2020 

Dades d'avui un cas més a la Vall del Tenes i en concret a Bigues i Riells del Fai, ahir ja van ser 
informats per diversos veïns i veïnes d'un possible cas, avui un cop confirmat el positiu és fa un 
seguiment del recorregut, del seu lloc de treball i grups de contacte, dir q un cop activats tots 
els protocols aquest positiu queda en aïllament i sota el control de Cat salut i serveis socials.  

Per part de l'empresa del positiu és van activar tmb tots els protocols establerts pel comitè de 
seguretat i salut i és va procedir a la desinfecció de les zones així com a la realització de pcrs 
dels possibles contactes interns. 

En aquest cas la pròpia empresa ha informat a l'ajuntament del procediment, cosa q aprofito 
per agrair profundament, aquest cas és detecta precisament per la bona gestió interna d'una 
empresa davant els dubtes d'un pronòstic anterior. 

Seguim i no oblidem q la clau és higiene, distància i Mascareta. 

EL PROCICAT suspèn l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb 
espectacle a Catalunya 

També queden suspeses a tot el país les activitats musicals amb pistes de ball o espais 
habilitats fora dels establiments establerts 

A més, s’estableix l’horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de 
bingo, arreu de Catalunya, a les 24:00 hores 

La situació epidemiològica al conjunt de Catalunya ha obligat a adoptar mesures especials de 
contenció d’un seguit d’activitats per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la 
salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta de Catalunya. És per això, 
que el comitè tècnic del  PROCICAT ha decidit suspendre a tot Catalunya l'obertura al públic 
dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i 
sales de festes amb espectacles. També queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals 
amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A 
més, s’estableix l’horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de 
bingo, arreu del país, a les 24:00 hores. 

També en els municipis que es detallen a continuació i que corresponen on hi ha mesures 
restrictives per contenir els brots de coronavirus, s’estableix, per a les activitats de restaurants, 
bars, terrasses, guinguetes i bars musicals, un horari de tancament a les 24:00 hores, llevat que 
les ordenances municipals continguin l’obligació d’horari de tancament anterior: 

Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, 
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Figueres, 
Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, 
Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, 
Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, 
Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i 



Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, 
Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, 
Preixens, Térmens, Torrelameu, La Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats 
municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. 

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actualment, establertes pels municipis de 
Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre,. 

Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat, 
les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. 
El seu incompliment serà objecte de règim sancionador. 

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.  Aquesta Resolució entrarà en vigor 
el dia 25 de juliol de 2020. 

  



25-7-2020 

Bona tarda 

Es mantenen els dos casos a l’àrea bàsica de la Vall del Tenes i en concret 1 de Bigues i Riells 
del Fai.  

Veient la resposta de tothom al tema mascaretes, us vull agrair un cop més l'esforç q totes i 
tots plegats esteu realitzant explicant i avisant a tot el vostre entorn de la necessitat de portar-
les. 

 Seguim 

  



26-7-2020 

Bon dia  

Aquest és el informe diari on podem veure l'evolució de la situació. 

Avui apareixen 5 casos en l’àrea bàsica de la Vall del Tenes en els darrers 7 dies, 3 més q en 
l'informe d'ahir...De moment dels 5 només un cas està ubicat a Bigues i Riells del Fai,  però 
demà veurem la procedència dels altres tres nous positius incorporats com a nous. 

L’àrea bàsica és per més de 37.000persones però cal continuar extremant l’ús de mascareta, 
distància i higiene. 

Ànims i gràcies per l'esforç. 

  



27-7-2020 

Bona tarda 

Avui al Cap de Santa Eulàlia de Ronçana per un positiu entre el personal s'ha decidit tancar el 
centre i traslladar l'atenció a la Cruïlla i al CAP de Bigues i Riells del Fai.  

Un cop és normalitzi la situació us ho comunicarem. 

Per altre banda Correus ha obert avui amb total normalitat davant la sospita del possible 
positiu informat ahir, és va fer la desinfecció establerta pel protocol i ja està l'espai i servei 
garantit. 

Per últim la festa major de Riells comptarà amb les mateixes mesures de seguretat q ka de 
Bigues amb controls d’assistència, reserva prèvia i seguiment in situ per part dels cossos de 
seguretat. 

Gràcies per tot i per tant. 

 

  



28-7-2020 

IMPORTANT 

Benvolguts i benvolgudes, 

Avui es publicarà una resolució del PROCICAT en què es prohibirà el consum de begudes 
alcohòliques a l'espai públic 'botellon' (fora de terrasses) i detallarà el regim sancionador. 

L'àmbit d'aplicació és tot Catalunya. 

Tan bon punt tingui la resolució us la faré arribar. 

Resum (no exhaustiu) presentació del Pla de control i seguiment de la Covid19 

Conviurem amb pandèmia durant uns mesos. 

📍Cercar equilibri epidemiològic amb activitat 

Objectiu 

Evitar contagis i trencar les cadenes quan ja existeixen 

❗10 indicadors per la presa de decisions❗ 

Indicadors epidemiològics 

👉Incidència acumulada 7 i 14 dies 

👉Taxa reproductiva efectiva 

👉Tendència del risc de rebrot (EPG) 

👉%PCR positives respecte les realitzades 

👉Incidència de quadres respiratoris a la Primària. 

Indicadors de seguiment 

👉PCR realitzades 

👉Nombre de contactes per cada cas 

Indicadors assistencials 

👉Nombre i ritme de creixement UCI 

👉Nombre i ritme creixement hospitalitzacions  

👉Casos atesos a primària. 

 



Els indicadors no es poden prendre de manera individual i aïllada és una combinació complexa. 

📍 Nivells de control epidemiològic. 

👉Determinem 5 nivells possibles en funció de la situació. 

💚Nivell 0👉Sense casos durant 14 dies (No el tenim ara mateix) 

 Nivell 1👉casos esporàdics x casos importats 

💛Nivell 2👉Brots controlats amb seguiment 

 Nivell 3 Brots complexes amb dificultat de seguiment i sense impacte assistencial 

❤ Nivell 4👉transmissió comunitària de difícil control amb impacte hospitalari 

🖤Nivell 5👉transmissió comunitària no controlada amb risc de capacitat assistencial (abril) 

(Identificació dels nivells per colors) 

👉Els nivells no son estàtics, poden ser diferents en diferents territoris. 

👉No sempre son d'escalada 

👉En constant monitorització. 

Instruments del pla de control de la transmissió 

📍Promoció de les mesures de protecció individual i col·lectiva (campanyes comunicació, 
informació epidemiològica, portal dades Covid) 

📍Diagnòstic precoç i traçabilitat dels contagis 

👉500.000 PCR des 11/05. (72.000 darrera setmana) 

👉Gestors Covid 568 treballant ja al costat equips primària. 

👉Cribratges específics 

👉Inclusió nous perfils professionals x PCR (TCAis i Tècnics laboratori) 

👉pilot sistema testeig tipus pooling. 

👉Mesures socials: 

seguiment  

📍Reforç vigilància epidemiològica 

👉928 persones escalables fins a 2000. Flexible x allà om calgui actuar en funció necessitat. 

👉Ampliació programa PIDIRAC (detecció grip) 



👉Construcció models predictius 

📍Protecció professionals salut i social. 

👉Estoc de seguretat calculat en 4 mesos de seguretat. 

📍Protecció de les persones més vulnerables 

👉Pla de residències  

👉Alerta proactiva de població fràgil. 

📍Increment capacitat assistència (si calgués) 

👉930 llits crítics ampliables a 2000. 

👉720 respiradors en reserva i ampliables a 2300. 

📍Reducció de la mobilitat x reduir interacció  

👉 últim recurs Confinament només en cas q el sistema assistencial estigui en risc. 

Cada nivell té unes mesures aplicables 

📍A tots els nivells 

👉Distancia física 

👉Mascareta 

👉Higiene de mans  

👉Evitar aglomeracions 

👉Reduir interaccions fora nucli de convivents. 

Tan bon punt tingui el document del pla us el faig arribar. 

A disposar! 

  



29-7-2020 

Bona tarda 

L’àrea bàsica de la Vall del Tenes per més de 37.000 habitants pateix un increment de casos 
localitzats a Lliça d'amunt i Cap de Santa Eulàlia dels 6 d'ahir als 10 d'avui...9 en els darrers 7 
dies...a Bigues i Riells del Fai continuem amb un positiu confirmat i en aïllament. Aquesta 
setmana finalitzarà el seu període d’aïllament. 

Per altre banda us adjunto fotos de la nova aplicació del departament q permet fer un control 
de proves i positius diaris. 

És una eina molt útil per fer seguiment i control. 

En aquesta pàgina confirma 27 casos positius a Bigues i Riells del Fai des de el 13 de Març, més 
22 resultats positius en anticossos ( gent q ho va passar sense símptomes detectats en proves 
de la feina o auto analítiques) . 

A partir d'avui les dades seran amb un detall extrem, ja q l’aplicació permet veure el sexe, 
l'edat i el sentit del pcr a la mateixa velocitat q surt el resultat.  

El CAP de Bigues i Riells del Fai avui ha treballat amb total normalitat i correus tmb. 

Gràcies per col·laborar tots i totes a mantenir la calma dins aquesta situació. 



31-7-2020 

Bnit  

Seguim amb 2 casos confirmats i demà  tindrem una alta...Per altre banda existeixen 3 
sospitosos pendents de resultats diumenge i dilluns. 

Les proves d'avui( 2) sortien  negatives. 

En total a la Vall del Tenes  tenim 10 casos al ser donat d'alta un cas avui. 

Seguim, gràcies per l'esforç. 

  



1-8-2020 

📢 A T E N C I Ó‼  

La Generalitat destina ajudes a la contractació de treballadores i treballadors de 

cures👵🏼👴🏻 per ajudar a regularitzar la seva situació administrativa. A partir d’aquest 
DILLUNS. 

La persona que contracta rebrà 2.685 euros💰, pel cost de la Seguretat Social durant 1 ⃣2 ⃣ 
mesos 

☝  Com ha de ser el contracte❓ 

➡  Contracte de 12 mesos de durada 

➡  Salari Mínim Interprofessional (SMI) o superior 

➡  Jornada de treball a temps complet de 40h o + de 30h sumant contractes parcials de +de 
10h  

➡  El contracte ha de ser per la prestació de servei de cura a persones grans o dependents en 
l’àmbit de la llar. 

➡  La prestació del servei s’ha de produir en el domicili de la persona que contracta 

 

☝ Requisits per la persona que contracta: 

➡  Tenir uns ingressos bruts anuals compresos entre uns topalls mínims i màxims (els podràs 
consultar al web)                                                                                    

➡  Ser la persona depenent o algú que visqui a la mateixa unitat de convivència 

➡  Estar al corrent de les obligacions tributàries 

 

☝ Requisits per la persona contractada:  

➡  Portar 2 anys sense cotitzar a la Seguretat Social                   

➡  Tenir autorització de residencia o, si no en té, complir els requisits establerts per la 
normativa estatal per accedir a l’arrelament social:  

✔  3 anys permanència a l'Estat Espanyol 

✔  no tenir antecedents penals 

✔  disposar de l'informe d'arrelament INF02 



🖥  SOL.LICITUDS: La sol·licitud l’ha de presentar la persona que contractarà al portal 
electrònic de Tràmits  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
creacio-de-nova-ocupacio-en-lambit-del-treball-domiciliari-de-cures?category 

🗓  Les sol·licituds s'atendran per estricte ordre cronològic de presentació, en un termini 
màxim de 20 dies a partir de la publicació de la convocatòria i fins que s'esgotin els recursos 
disponibles. 

⬤ Per més informació: 📞  012 immigració https://treballiaferssocials.gencat.cat 📍Punts de 
suport a la tramitació 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/curallar/ajutcontractaciocuradelallar/ 

 

Bona tarda 

12 casos a la Vall del Tenes i 2 casos confirmats a Bigues i Riells del Fai us confirmo un cas nou 
dins aquest dos d'avui....tmb us vull confirmar l'alta del cas q el dia 17 va ser positiu. 

Estem dins una fase crítica on cal més q mai prendre mesures i protocols d'autoprotecció per 
part de tothom. 

Vull agrair i animar molt a una família avui, una família de Bigues i Riells del Fai q avui van 
rebre la confirmació del positiu de la seva neta q resideix fora del municipi. Una notícia q com 
podreu totes i tots imaginar és l'últim q volen rebre uns avis, en aquesta època, però és tant 
gran el seu amor q el primer q van fer va ser comunicar-ho per q avui us pugui dir a totes i tots 
q això no entén d'edats i que si la petita Alma l'agafat, ho podem patir tots i totes. 

En Nom de Alma i els seus avis, avui us volen dir a totes i tots ( principalment als vostres 
infants i adolescents) que cal ser molt prudents, aquest Virus no té manies ni preferències i 
actua per allà on nosaltres som més febles i descuidats. 

Us vull comunicar q després de més de 143 dies de crisis sanitària mantindrem tot aquest mes 
d'agost el funcionament municipal de tots els serveis, lògicament serà compaginat amb les 
vacances del personal, però tant les contractacions, com la instal·lació de càmeres i 
desbrossada de tot el municipi és mantindran en funcionament, així com la meva presència 
física diària a l'ajuntament o allà on calgui, vull agrair la col·laboració de tothom per q faci 
vacances i descansi uns dies (personal municipal i companys i companyes de l'equip de 
govern), però la veritat és q tot i confiar al 100% en els meus tinents i tinentes d'alcalde no 
considero q sigui un any per fer cap kit kat...ara més q mai hi tenim q ser. 

Aquest agost serà vital per evolucionar cap el mínim contagi i no pararem  fins q sigui una 
realitat. 

En el resum cada dia veureu més territoris en color taronja això correspon a dades de més de 
10 casos al dia, estem lluny...però aquest es l'objectiu ara per ara...No entrar dins aquesta 
situació.  

No dubteu en preguntar, trucar i demanar allò q us generi neguits. 



A -143 dies de sortir d'aquesta situació.  

Fins dema 

PD...molta força a la gent pendent de resultats,  a Alma i a la seva família. 

  



2-8-2020 

Bona nit 

Avui reben la confirmació de dos nous positius al municipi, 2 contagis per contactes amb 
persones de fora del municipi en els dos casos, persones q tmb van donar positiu prèviament i 
van informar del recorregut de visites on van coincidir amb els dos positius. 

Això deixa la dada viva en 4 contagis actius, de moment tots són lleus, però cal extremar al 
màxim els contactes davant de sospites.  

Per altre banda el nostre veí q tenia a la seva neta Alma amb positiu d'ahir, informa de la 
evolució positiva, envio des de aquí molts ànims i molta força a totes les famílies. 

Us recordo q Serveis socials fa el seguiment de tots els casos comunicats o informats per les 
famílies afectades.  

Descanseu i no dubteu en preguntar si teniu dubtes o sospites. 

Bnit 

  



4-8-2020 

Bnit 

Us vull confirmar dos negatius avui a les proves realitzades d'ahir i diumenge una bona notícia 
dins la situació q veiem a tot el país. 

Us vull comentar q des de l'ajuntament a tots aquells casos q veiem com evolucionen per 
l'aplicatiu  els hi procurem contactar i oferir l'acompanyament i servei q puguin necessitar...No 
sempre la gent informa del seu cas i això molts cops dificulta la col·laboració som coneixedors 
q aquest servei no ho donen altres ajuntaments i q molts deixen tota la responsabilitat a Cat 
salut, no tinc res a dir al respecte però crec q en aquesta situació los ajuntaments son  la 
primera línia de foc i els primers a fer costat a la població.  És per això q us demano q davant 
de dubtes o situacions contacteu amb nosaltres per allò q necessiteu...l'ajuntament des de el 
2015 és una empresa de serveis q vol formar part de les solucions i no ser un problema i és per 
això q treballen i q ho primer q es pregunta al entrar al meu despatx és...EN QUE US PODEM 
AJUDAR? 

És igual la desinformació sobre les competències q hi tenim en molts casos com  de l'aigua 
(Sorea), sanitàries, elèctriques, telefonia, rates a la finca, gossos, gats etc...volem q si teniu 
dubtes o problemes amb aquest operadors o concessions feu servir a l'ajuntament per fer de 
mitjancer i assessorar. 

Aquesta situació treu ho millor de tots i tmb ho pitjor i els nervis per la crisis sanitària fa molts 
cops q un problema de fàcilment solució sembli una muntanya immensa, en aquest casos tmb 
us podem ajudar, si ho considereu adient. 

Aquesta pandèmia ha rebentat tota planificació d'actuacions municipals, la paralització de 
processos decretada per l'estat espanyol ha estat una llossa,  però lluny de caure en el 
desànim, en les excuses i fins hi tot en les injustes critiques de gent q no sap com funciona un 
procés de contractació municipal o senzillament ja no recorden els últims 150 dies, el personal 
municipal ha treballat per q totes les contractacions de manteniment i millores tirin endavant 
de forma optima ii en una situació extrema. És per això q veureu la neteja dels carrers aquest 
agost, la col·locació de les càmeres de lectors de matricules i les millores en escoles i espais 
municipals així com l'asfaltat de trams de diversos punts. 

Tmb informar de q ja hi tenim en marxa el projecte d'asfaltat del carrer santa Eulàlia a la Font 
del Bou . 

Demà més! Seguim! 

Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 

-146 dies!  

Més a prop del final! Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 😘✊ 🌕Bona nit  



5-8-2010 

COMUNICAT 

Se suspèn la Festa Major de Riells del Fai 2020 

El Consistori ha decidit evitar riscos davant la situació actual de la crisi sanitària al municipi i a 
la comarca 

L'Ajuntament de Bigues i Riells informa que la Festa Major de Riells del Fai, prevista pels dies 6, 
7, 8 i 9 d'agost, queda suspesa. El Consistori va programar la Festa Major durant un període 
d'estabilitat en el marc de la crisi sanitària derivada de la irrupció de la COVID-19. 

Ara bé, l'Ajuntament sempre ha deixat clares les seves prioritats: preservar la seguretat i la 
salut de la població de Bigues i Riells. És per això, que avui, a les portes de l'inici d'una de les 
cites més esperades al municipi, l'equip de govern ha decidit anul·lar l'acte. 

En les darreres hores, a Riells del Fai s'ha confirmat un cas positiu. A hores d'ara s'està 
investigant l'abast del cas. Se n'està fent un seguiment de prop, però actualment, la situació 
obliga a no corre cap risc innecessari. L'Ajuntament farà tot el possible per evitar un brot. És 
per això que l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes ha programat proves de PCR al Centre 
Cívic de Riells del Fai per aquelles persones que hagin tingut contacte amb el positiu. Així 
doncs, per prudència, queda suspesa tota la programació prevista per la Festa Major de Riells 
del Fai 2020. 

La situació general en què es troba el Vallès, tant l'Oriental com l'Occidental, també ha motivat 
la decisió de la suspensió. Els casos a Mollet del Vallès i Sabadell, deixen clara la línia a seguir. 
La Generalitat de Catalunya i les autoritats sanitàries han demanat al món local que cal 
prioritzar el risc zero. 

Agraïment a la comissió 

La regidora de Cultura, Judit Canal, vol agrair a totes les persones integrants de la comissió de 
Festa Major de Riells del Fai, la seva tasca i predisposició a l'hora d'organitzar aquesta 
celebració tan important pel municipi. 

En cas de millora de la situació el Consistori no dubtarà en re programar, més endavant, els 
actes previstos del 6 al 9 d'agost. 

 

Bnit 

Avui s'ha pres la decisió d’anul·lar la festa major de Riells del Fai, com ja es va anunciar la festa 
seria segura i dins de tots els protocols actuals de mesures preventives de la Covid 19.  

Tots els ciutadans del municipi estem dins de la possibilitat de ser contagiats per mil 
motius/accions i malauradament un positiu involuntari posa en risc l'objectiu Num 1 de la festa 
major, q no és altre que la seguretat de tothom. 



Vull agrair el suport de tothom a la decisió i fer una menció especial per la gent de la comissió 
de festes, entitats, partits de l'oposició, al regidor no adscrit i a la regidora de Riells del Fai i la 
Regidora de serveis socials Judit Canal i Mayte Escobar per la feina feta. 

Un cop confirmat el positiu, s'ha procedit a fer un seguiment dels passos en coordinació amb la 
persona afectada, àrea bàsica de la Vall del Tenes i serveis socials per dissenyar el control del 
cas i possibles contactes.  

Les persones en contacte amb el positiu ja estan en aïllament preventiu a l'espera del PCR que 
es farà demà a Riells del Fai en un espai habilitat per l'ajuntament. 

Aquesta prova donarà un resultat en 48 hores, període on es mantindrà l'aïllament de tothom. 
És important saber q no existeix cap brot, només un positiu i això ho vull confirmar per aturar 
els milers de comentaris sense informació q acostumen a sorgir en aquest casos, ara més q mai 
cal responsabilitat per part de tothom. 

Un cop tinguem el resultat es veurà si existeix algun cas més i serà en aquest moment q es farà 
exactament igual q en el positiu inicial... Es farà seguiment del seu recorregut i dels contactes 
directes. 

Riells del Fai i Bigues no són diferents de tot el país i de la mateixa manera q existeixen positius 
en moltes poblacions del territori, tmb cal prendre les mesures necessàries per evitar contagis 
i una propagació descontrolada. 

Us demano respecte per la família, tots i totes hem patit a prop aquesta situació i tothom 
mereix el mateix respecte q molts de vosaltres vau rebre en el seu moment. Ja sabem totes i 
tots q per a molts aquest moments són els esperats per aprofitar i criticar, això no ho podrem 
evitar mai, però si podem fer allò q millor sabeu fer a Riells del Fai i Bigues, treballar plegats 
per superar una nova adversitat.  

Per dubtes amb aquesta situació us demano q truqueu a l'ajuntament o contacteu per privat 
amb nosaltres, estem encantats de poder ajudar-vos i aclarir els vostres neguits. 

Recordeu, un contacte de un contacte de un positiu, no es motiu de PCR sense símptomes o 
confirmació de positiu del contacte. 

Bnit i calma, 

  



6-8-2020 

Bnit,  

En les pròximes 48h ja tindrem el resultat dels pcr practicats avui al municipi i 3 altes dels 6 
positius actuals. 

És important saber q tots els veïns i veïnes q tenen la prova feta estan en aïllament a l'espera 
del resultat, en cas de dubtes és recomana trucar a l'ajuntament o a la policia. 

Per altre banda, avui ja estan col·locades les dues primeres càmeres de les vuit q és col·locaran 
al municipi per detectar matrícules implicades en actes delictius, en aquesta primera fase. 

Les dues primeres estan a Saulons i el Regasol. 

La propera setmana ja estaran totes operatives. 

Seguim, gràcies pel vostre esforç. 

  



7-8-2020 

Bdia, 

Avui us detallo la situació del nostre municipi i entorn. 

6 casos actius a Bigues i Riells del Fai tots i totes en aïllament domiciliari...demà dissabte un 
d'ells serà donat d'alta i diumenge 2 més...Per altre banda estem esperant els resultats de les 
proves d'ahir. Continuem sense cap mostra de símptomes per part dels sospitosos. 

Vull fer un agraïment a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes i al personal sanitari per la seva 
professionalitat i implicació,  són sens dubte i juntament amb tots vosaltres els herois d'una 
situació q mai oblidarem. 

La situació del nostre entorn amb dades des de el 10 de Març del 2020. 

Municipis amb límits amb nosaltres 

Sant Feliu de Codines 78 positius amb 6.259 habitants. 

Caldes de Montbui 214 positius amb 17.554 habitants.  

Sant Quirze Safaja 3 positius amb 627 habitants. 

Figaró Montmany 35 positius amb 1.114 habitants.  

L'Ametlla del Vallès 85 positius amb 8.462 habitants. 

Corredor del Tenes/Mancomunitat  

Bigues i Riells 54 positius amb 9.092 habitants. 

Santa Eulàlia de Ronçana 50 positius amb 7.288 habitants. 

Lliçà d'amunt 104 positius amb 15.256 habitants. 

Lliçà davall 57 positius amb 6.542 habitants. 

Parets del Vallès 222 positius amb 19.082 habitants. 

Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 

Actualment a Bigues i Riells del Fai hi tenim 6 casos en actiu i dins el periode de confinament 
domiciliari. 

No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 

54 positius des de el inici de la pandèmia 

530 proves realitzades 

 



35 casos positius amb prova clínica. 

1 víctima per la Covid 19 (març 2020) 

18 casos detectats o amb símptomes sense prova en tot aquest període.  

8 persones en control i seguiment per patologia de risc.  

Seguim, ara mateix estem dins una bombolla de seguretat q cal mantenir i cal recordar q ara 
més q mai la distància, la higiene i les mascaretes són vitals, vull aprofitar per agrair al jovent q 
cada dia estigui més sensibilitzar per la necessitat de fer les coses b. 

Ànims a tothom i no dubteu en preguntar tot allò q necessiteu.  

Força veïns i veïnes 

 

Bnit 

Tots els pcr de Riells del Fai han sortit negatius, només continuem amb un positiu de dimecres, 
al q desitgem una prompta recuperació .  

Vull felicitar a la regidora de serveis socials Mayte Escobar per la seva gestió per organitzar la 
jornada d'ahir i la celeritat per rebre els resultats, a la regidora de Riells del Fai Judit Canal, al 
personal sanitari a protecció civil i a la bona feina i paciència de totes les persones amb 
sospites de contagi de la Covid 19. 

Però cal continuar, estem pendents de 5 joves q en les pròximes hores tindran el resultats i els 
pcr realitzats a Bigues i Riells del Fai.  

Continuem 

Tmb a Toni per la gestió amb els comerços 

  



10-8-2020 

Bon dia 

Dilluns 10 d'agost del 2020 

Vull fer un agraïment públic a la feina feta per tot el personal sanitari en unes circumstancies 
extremes com les actuals, l'ABS de la Vall de Tenes, El CAP de Bigues i Riells del Fai i el seu 
personal fan una feina diària increïble, moltes vegades no som justos a l'hora de valorar 
l'atenció i segur q tothom comet errades, però us puc assegurar q totes les gestions fetes per 
part de l'ajuntament i la regidoria de serveis socials per donar resposta a veïns i veïnes amb 
dubtes, estan resoltes.  

És per això q des de l'ajuntament continuem oferim, ajudar en totes aquestes gestions, per q 
es bàsic entendre q a 10 d'agost i després de 150 dies de crisis sanitària tothom necessita 
ajuda i allà on existeix un problema, cal una resposta. Aquesta és la feina actual de tot el 
personal actiu les 24h del dia si és necessari.  

Últimes dades de l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes, 19 casos actius en els últims 15 dies i 7 en 
la última setmana. 

A Bigues i Riells del Fai seguim amb 6 casos amb la incorporació de dos nous positius en les 
ultimes 48h. 

Ahir i dissabte 2 positius van ser donants d'alta de l’aïllament domiciliari i demà si tot va b un 
tercer veí tmb serà donat d'alta. 

Per altre banda dels casos sospitosos dels 5 joves, 4 van ser negatius i només el positiu 
continua actiu. 

Estem a l'espera de resultats dels pcr realitzats divendres, dissabte i diumenge...en principi 
pocs casos presenten símptomes. 

Com a consell us demano extremar les mesures de contactes fora de l'entorn i cercle de 
seguretat q tots i totes podeu tenir, amics i família.  

Distància, higiene i mascaretes és la clau per evitar contagi. 

Per últim com a dada interesant, els casos actuals en seguiment per contagi o sospites son 
majoritàriament de gent entre 14 i 40 anys. 

Salut per tothom. 

  



11-8-2020 

Bon dia 

Som informats de dos nuclis familiars amb positius en les últimes 24h (2 I 3 persones 
respectivament i de PCRs q ahir us vaig anunciar) aquest 5 casos incrementen fins a 11 els 
positius actius a Bigues i Riells del Fai a hores d'ara...en les properes jornades diversos casos 
passaran a alta però cal extremar al màxim els contactes no necessaris.  

Us adjunto la taxa de contagi per cada 10.000 habitants de Bigues i Riells i entorn. 

Bigues i Riells del Fai 61,59 per cada 10.000h.  

Sant Quirze Safaja 47,85 per cada 10.000h.  

Sant Feliu de Codines 124,62 cada 10.000h.  

Caldes de Montbui 123,05 per cada 10.000h.  

El Figaró Montmany 314,18 per cada 10.000h. 

L'Ametlla del Vallès 106,36 per cada 10.000h.  

Santa Eulàlia de Ronçana 68,61 cada 10.000h. 

Lliça d'amunt 74,07 per cada 10.000h.  

Lliça de Vall 96,30 per cada 10.000h.  

Parets del Vallès 117,39 per cada 10.000h.  

Per cada 10.000h Àrees Bàsiques. 

Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 76,32 de mitja. 

Àrea Bàsica de Parets 119,24 de mitja. 

Àrea Bàsica de Caldes 124,56 de mitja. 

Àrea Bàsica de Moià 136,34 de mitja. 

Àrea Bàsica de la Garriga 101,09 de mitja. 

Per cada 10.000h Comarca. 

Comarca del Vallès oriental 105,29 de mitja 

Per cada 10.000h província. 

Província de Barcelona 146,61 de mitja. 

Municipi 

Bigues i Riells del Fai 61,59 de mitja. 



Us vull tornar a recordar q serveis socials i l'ajuntament estem a disposició per contestar tots 
els dubtes i atendre totes les necessitats. 

Tlf ajuntament 93 865 62 25 

Salutacions i molts ànims. 

 

 

 

  



12-8-2020 

Bon dia, 

Ahir a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes 13 casos positius, 23 en els últims 15 dies en  total. 

Cal ser conscients de la situació i és evident q les distàncies, higiene i mascaretes són les eines 
més efectives,  però tmb posar els medis necessaris per evitar zones de risc o de moltes 
aglomeracions. 

Ahir vaig veure una interessant  conversa a les xarxes sobre el tancament del tram del passeig 
fluvial decretat el dia 7 i min per 15 dies...I vaig veure realment quin és el problema q encara 
existeix com a societat... 

Els perjudicats no som els d'aquí o els d'allà, Som tots i totes i anul·lar una festa major i 
permetre el trànsit de centenars de persones no té cap sentit, vinguin d'on vinguin...assumeixo 
la responsabilitat del tancament i serà ampliat el període si no tinc la  certesa de q dins aquest 
àmbit el risc serà min.  Cada un sap q vol fer amb la seva responsabilitat i jo tinc clara quina és 
la meva. 

Per cert a Bigues i Riells del Fai es continuen mantenint els mateixos camins i corriols d'abans 
de l'obra del passeig fluvial. En aquests moments us aconsello recuperar aquelles rutes q tota 
la vida van fer servir per part de tothom. 

Aprofito per informar de q Dissabte es van obrir 13 expedients sancionadors, diumenge 24, 
Dilluns 15 i ahir dimarts més de 50...més de 100 denúncies per saltar-se la normativa 
decretada.  

Esperem q aviat puguem gaudir de l'espai amb totes les garanties, mentrestant i dins aquesta 
situació només podem demanar paciència i responsabilitat a tothom...pels q no ho entenen 
tmb. 

Us informo tmb q avui és un dia molt trist per l'ajuntament i q com no pot ser d'altra manera 
farem costat al nostre company de la policia local JV per la irreparable pèrdua de la seva dona. 
En nom de tot el municipi i de totes i tots els companys l'enviarem el nostre condol en aquests 
moments tant durs per ell i la seva família. DEP 

Força Jordi 

  



13-8-2020 

Bon dia  

Dades del 12 d'agost. 

19 contagis en els darrers 15 dies a la Vall del Tenes, avui 4 altes. 

A Bigues i Riells del Fai seguim amb 5 positius actius i estem esperant la confirmació de 5 casos 
més. ( existeix  constància de 10 en total i un alta dels 11 de principi de setmana). 

Recordeu q l'ajuntament ofereix servei d’atenció,  acompanyament i subministra per tota la 
gent q ho necessiti. 93 865 62 25. 

Us informo de q els contagis detectats en els darrers dies són principalment per aquest tres 
motius: 

Reunions a casa a gent d'altres zones.  

Grups de joves. 

Visita de parents.  

Per altre banda: 

📍Avui els departaments educació i salut com es farà la Gestió de casos Covid als centres 
educatius 

Tan bon punt tingui el document us el faré arribar. 

👉D'altra banda ahir és va parlar amb la Presidència dels Consells Comarcals per agendar una 
reunió d'alcaldies la darrera setmana d'agost amb la Secretària General del Departament 
d'Educació per tal de poder-hi aprofundir.  

Seguim, molts ànims i força a tothom 

  



14-8-2020 

[13:59, 14/8/2020] Joan Galiano: 
https://www.facebook.com/486791118064866/posts/3132845060126112/ 

[14:00, 14/8/2020] Joan Galiano: Des del juny els portaveus es reuneixen i han aprovat tres 
línies de treball per a la contingència de la COVID-19. 

Al ple del 6 de maig es va aprovar la creació i composició de la Comissió de seguiment del 
pressupost 2020. Tots els grups municipals hi van votar a favor, ja que es tracta d'una iniciativa 
que proposa un seguiment sense majories. 

Es tracta de fer front a l'escenari de la COVID-19 de manera conjunta. La voluntat de l'equip de 
govern a l'hora d'impulsar aquesta comissió és la de fomentar la presa de decisions sense color 
polític i apel·lar a la unitat d'acció. 

El president de la Comissió de seguiment del pressupost 2020, Joan Vila, de l'Agrupació Veïnal 
Bigues i Riells, ha explicat les tres línies de treball que s'han consensuat a les sessions que se 
celebren, des del mes de juny, telemàticament. 

Joan Vila ha valorat positivament el desenvolupament de les sessions de la Comissió: "Aquesta 
experiència, pionera en la història del Consistori, funciona molt bé. L'objectiu de la Comissió és 
trobar solucions a la situació actual a través del consens". 

Vila ha volgut destacar també la "predisposició de l'equip de govern i la voluntat de tots els 
grups polítics municipals per fer un front comú per respondre davant l'escenari derivat de la 
irrupció de la COVID-19". 

Per part seva, Joan Galiano, alcalde de Bigues i Riells, ha emfasitzat en la col•laboració de totes 
les formacions polítiques i dels regidors durant la crisi sanitària: "Hi ha hagut una gran 
predisposició per part de tothom amb la màxima responsabilitat en tot moment i l'acceptació 
per tirar endavant aquesta Comissió conjunta n'és el millor exemple". 

Galiano també ha mostrat el seu agraïment per la feina feta i ha destacat la capacitat de Bigues 
i Riells per deixar de banda els colors polítics i les majories per focalitzar-se en el treball i les 
solucions: "Aquest és un exercici de maduresa política en què el beneficiari directe és la 
ciutadania del municipi". 

 

3 línies de treball i 80.000 € per afrontar l'escenari actual 

La Comissió proposa tres vies per gestionar la situació de crisi sanitària i econòmica derivada 
de la irrupció de la COVID-19. 

En primer lloc, s'ha decidit no cedir voluntàriament els romanents a l'Estat. 

En segon lloc, es preveu la contractació de personal municipal fins a finals d'any a través de 
plans d'ocupació. Seran quatre llocs de treball pensats per a persones de Bigues i Riells que 
s'hagin quedat a l'atur a causa de la COVID-19. 



Les tasques laborals seran de suport a tot allò derivat de la crisi sanitària, des de controlar 
accessos als equipaments i als espais protegits fins a informar de les mesures sanitàries a la 
població. 

En tercer lloc, es donarà suport al comerç i a les activitats econòmiques. Es bonificarà part de 
la taxa de les escombraries comercials, la taxa d'ocupació de via publica per les terrasses i part 
de la taxa del mercat setmanal. 

A més, la Comissió ha demanat la redacció de plans de Protecció Civil per a tot el municipi que 
tractin específicament la pandèmia. D'aquesta manera, es vol preparar el personal municipal 
per coordinar-se en cas de viure unes circumstàncies semblants a les del mes de març. 

Les tres línies de treball esmentades es duran a terme amb 80.000 €, procedents de diverses 
partides de despesa del pressupost. A més, per tal d'agilitzar els tràmits, les accions es podran 
resoldre mitjançant decret d'alcaldia. 

 

Bon dia, 

Avui al consell interterritorial de salut s'han pres una sèrie d'acords per unanimitat per tal de 
continuar reduint la transmissió del virus. 

Algunes d'aquestes mesures ja estan essent aplicades a Catalunya. 

📍tancament Oci Nocturn 

📍Prohibició de “Botellons” 

📍Realització PCR a la tornada treballadors de residencies i limitació visites. 

📍Limitació de trobades màxim 10 persones 

Se n'han pres d'altres que caldrà incorporar a la legislació👇 

📍Prohibició fumar al carrer si no hi ha distància mínima 2m 

📍Tancament bars i restaurants màxim 1h AM (no admissió a partir 0h) 

👆👆 ENTRARÀ EN VIGOR UN COP SIGUI PUBLICAT  

👆👆 tant bon punt estigui us ho faré arribar 

  



15-8-2020 

Bon dia 

És manté la bona tendència al municipi i a la Vall del Tenes 1 sol cas més q ahir i entrem dins 
una setmana de moltes altes. 

Ahir vaig veure queixes per la presència de grups sense mascaretes de joves i adults, cal 
entendre q la responsabilitat ara és individual i cada un assumeix el risc, ja us confirmo q els 
últims contagis són precisament més freqüents entre els joves i molts cops obliga a confinar a 
un grup molt nombrós i les seves famílies. Davant això a part d'avisar a la policia tmb cal 
prendre les nostres mesures d'autoprotecció ( Si porteu mascareta el risc només és del q no la 
porta). 

Us puc assegurar q després de fer una reunió a Granollers divendres el problema en Bigues i 
Riells del Fai es molt puntual i molt pitjor en poblacions més grans on grans i joves tmb 
semblen q passen, això no es un consol, però si q demostra q la majoria si ho fa b a Bigues i 
Riells del Fai.  

Us demano paciència amb la gent q triga més del normal en entendre aquesta situació i q en 
tot cas molt cops ho aprenen pel propi contagi. 

Aprofito per recordar q si fem les coses b, és molt i molt difícil contagiar-se...I cada cop és més 
fàcil fer una radiografia del recorregut del contagi on es veu el punt clau on es va produir, 
molts cops de forma involuntària per contacte amb gent de fora de l'entorn de seguretat. 

Entorn de seguretat és ara mateix tot aquell amic o familiar q pot garantir el contacte 0 amb 
gent de fora del cercle. 

Desitjo q aquesta info sigui útil. 

Seguim 

  



16-8-2020 

Bona nit 

Continuem amb la bona tendència dels darrers dies a la Vall del Tenes i al municipi, demà us 
donaré detalls concrets amb la info q esperem del cap de setmana. 

Gràcies per l'esforç de tothom, recordeu q si voleu fer servir a l'ajuntament en el cas de ser 
positius només teniu q trucar al 93 865 62 25. 

Ahir es va anunciar les més de 180 targetes menjador per aquest estiu,  recordeu q a Bigues i 
Riells del Fai valorem q les mateixes necessitats q es tenen al curs escolar és tenen tmb fora 
d'ell. Aquesta setmana des de Serveis socials és trucarà a tots els beneficiaris, això més la 
gratuïtat dels llibres obligatoris de text, més la feina de les dues psicòlogues i la fantàstica feina 
de la regidoria d'educació i tot el col·lectiu de professors i equips docents de les nostres 
escoles de iniciació,  primària i secundària, posa a Bigues i Riells del Fai al capdavant de la 
comarca en educació i model a seguir per molts municipis q pregunten per la fórmula i els 
resultats. 

Avui tmb a part de la feina feta per protecció civil, Vigilants i policia en les zones restringides 
d’accés a l'espai fluvial, la policia a intervingut en dos intens de robatoris fallits i un intent 
d’ocupació, amb  el resultat de un detingut.  

Demà us detallaré els resultats dels pcr del cap de setmana.  

Seguim 

  



17-8-2020 

Bon dia 

Bones notícies al municipi i la Vall del Tenes amb l'abocament de dades de l'aplicatiu de 
seguiment diari. 

Baixada important de contagis en els darrers dies a tots els àmbits de la Vall i de Bigues i Riells 
del Fai.  

A Bigues i Riells del Fai es mantenen 6 casos actius i aquesta setmana 4 seran donats d'alta. 

Cal mantenir les eines d’èxit de distància, higiene i mascaretes.  

Per altre banda les proves pendents de dijous i divendres de moment son totes negatives i 
falta veure els resultats de les de dissabte i diumenge.  

Gràcies per la col·laboració de tothom. 

Salutacions 

 

Bona tarda altra vegada, 

Sobre l'aplicació de les mesures acordades en el marc del Consell interterritorial  

❗ Avui la Consellera signarà la resolució amb la transposició dels acords del Consell 

interterritorial i es publicarà aquesta nit al DOGC i entrarà en vigor demà. ❗ 

📍Veureu que el contingut és la transposició dels acords presos en el consell interterritorial. 

Les mesures “novedoses” aquí són principalment👇👇 

👉Prohibició Fumar <2m 

👉Limitació Horària bars i restaurants tancament 1.00am (recordeu q TSJ ens va fer aixecar la 
mesura de tancament a les 0h i federació restauració ja ha dit q tornarà a recórrer aquesta 
mesura). 

👉La resta de mesures ja les teníem contemplades i tb es publicaran (tancament oci nocturn, 
grups < 10 persones, prohibició “botellon”, mesures protecció residències en visites i PCR 
tornada treballadors i cribratges) 

📍Respecte a les activitats potencialment multitudinàries la concreció serà que es compleixin 
els plans de desconfinament aprovats  xl PROCICAT. 

👉 Tant bon punt tingui la resolució us la faré arribar 

  



18-8-2020 

Bon dia 

18 d'agost del 2020 

A Bigues i Riells del Fai i a tota l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes els resultats i el vostre esforç 
estan donant fruits, la baixada de contagis és cada dia més evident i cal mantenir aquesta 
fantàstica línia. 

Les noves mesures de grups de fins a 10 persones,  evitar contactes innecessaris, fumar a la via 
pública a més de 2 metres, establiments i restaurants obertura fins les 01h , ajudaran tmb a q 
baixi la taxa a tot el país.  

Per últim i com cada Agost és veuen moltes zones d'abocament de mobles i poda allà  on no 
toca, tmb moltes caixes de cartró q per no estripar-les és queden a fora del contenidor blau. Us 
recordo q la deixalleria continua oberta en horari d'estiu i que podeu fer servir les de Caldes de 
Montbui i Sant Feliu de Codines igualment. Us demano col·laboració en aquest tema i q aviseu 
a la policia en el cas de veure un abocament incorrecte. Per poder procedir a prendre les 
mesures adients en cada cas. 

Horaris deixalleria de Bigues i Riells del Fai estiu 2020 

Dimarts de 16h a 19h 

Dimecres , dijous, divendres, dissabte i diumenge de 8h a 14h. 

93 744 21 20 

Recordeu q el dijous 27 es farà la retirada dels mobles i q cal trucar a l'ajuntament   

93 865 62 25 

Per altre banda, avui he signat el decret on comuniquen a l'estat espanyol q els romanents de 
Bigues i Riells del Fai no seran cedits a l'estat, els estalvis dels veïns i veïnes del municipi i la 
rebaixa del deute municipal de 4'5 milions d'euros a 0 és un esforç fet per part de tothom q no 
volem cedir, en tot cas els hi aconsellen q enlloc de comprar armament militar inútil, és 
dediquin a pensar en accions q afavoreixin al ciutadà,  com si q hi tenim q fer els ajuntaments 
davant la seva falta de visió, tmb els hi facilitem mesures de les q apliquem a BiR com a 
exemple, llibres de text obligatoris gratuïts per primària i secundaria, targetes menjador tmb a 
l'estiu,  bonificació per fer ús de la deixalleria,  assessorament hipotecari,  0 desnonaments, 
beques esportives i culturals, beques activitats gent gran, transport municipal gratuït pels avis ( 
bus agent cívic), targeta bus -17 Per tots els joves, etc... 

Seguim, gràcies per tot l'esforç i sacrifici. 

  

Comentario [MM1]:  



19-8-2020 

Bon dia  

És manté la tendència al municipi i a la Vall del Tenes. 

Igualment avui esperem confirmació per part de cat salut de contagi en un nucli familiar (som 
informats per la família). Però no surten a l’aplicació encara. 

Això situa els contagis vius a Bigues i Riells del Fai amb els confirmats per la família en 6 casos. 

Cal recordar q dins l’aïllament també cal mantenir el contacte min amb els membres de la 
unitat familiar, cada cop és més freqüent el contagi dins aquest període entre familiars. Cal en 
aquest casos mantenir els protocols d’aïllament total. 

A Bigues i Riells del Fai estem realitzant una bona feina en el 90% dels casos i la mostra és q 
cada cop mes els contagis entre persones és redueixen al mateix nucli familiar. És normal i 
molts cops inevitable, però cal continuar amb aquesta feina. 

Per altre banda, la patrulla ahir va realitzar el seguiment dels establiments amb horari 
restringit a les 1h de la matinada, amb un resultat molt positiu. 

Per últim us vull agrair profundament la serenor i la paciència q totes i tots esteu mostrant 
davant aquesta nova situació, posant per davant de tot la seguretat dels vostres. 

No dubteu en trucar a la policia o ajuntament per qualsevol dubte. 

Seguim. 

  



20-8-2020 

Bon dia 

2 casos més q fa una setmana en total 22 en els darrers 7 dies a la Vall del Tenes dels 37.000 
habitants de l’àrea Bàsica, recordeu q 6 casos són de Bigues i Riells del Fai...demà 2 seran 
donats d'alta. 

Cal mantenir les mesures de seguretat i els protocols,  som informats per diverses famílies 
tenen casos positius de parents de fora del municipi. En aquest casos i per dubtes tmb podeu 
fer consulta a l'ajuntament, CAP o  policia local. 

Tlf ajuntament 93 865 62 25 

Tlf Cap de Bigues i Riells del Fai 93 865 90 36 

Tlf Cap Cruïlla 93 841 52 20 

Tlf Covid19 061 

Tlf Emergències 112 

Tlf policia local 93 865 76 48 

Lamento estar tot el mes d'agost recordant el mateix i informant amb aquest missatges de la 
situació diària, però considero q es important q vosaltres conegueu la situació i aquesta 
pandèmia no entén de vacances ni estius.  

Us vull informar de que mantindrem uns dies més el control d’accés als gorgs i tmb q la 
setmana passada la comissió de seguiment de la covid19 a Bigues i Riells del Fai formada per 
tots els grups va acordar un paquet de mesures complementàries a les q ja estem activant des 
de el principi de la crisis sanitària. 

Aquestes propostes acceptades per tothom són principalment de suport al comerç local amb  
bonificacions de taxes, deixalles comercials i ocupació via pública, la setmana passada ja és va 
publicar i informar. 

Altres mesures és aprovar el pla d'autoprotecció municipal amb la incorporació de protocols 
d’emergència (la comissió demana explícitament per situacions de crisis sanitàries com 
l'actual) i q esta redactant diputació.  

La mesura més visible serà la contractació de 4 agents Covid per informar i atendre les 
necessitats q tindrem a les entrades als centres educatius, mercats, terrasses, via pública i 
equipaments esportius. Com a requisits més importants seran 4 places per gent q durant 
aquesta situació va perdre la feina,  el SEOVT farà la selecció.  

Per últim les entitats esportives i culturals dins la primera quinzena de setembre tindran el 
protocol de funcionament, on l'ordre i les mesures de seguretat seran d'obligat compliment.  



Estem dins un període un cop més on les informacions és poden modificar en funció de 
l'evolució,  us demano disculpes però de un dia a l'altre les normatives pateixen moltes 
modificacions i de vegades costa informar-les fins q no hi tens el detall. 

Us agraeixo la paciència i la feina feta, i demano disculpes per aquelles persones q la 
considereu innecessària.  

Seguim. 

  



22-8-2020 

Bdia, 

És mantenen els resultats tot i la pujada de la comarca, en les pròximes hores tindrem 
resultats de diverses proves a Bigues i Riells del Fai,  en tot cas estem dins el municipi i la Vall 
del Tenes en una bombolla amb resultats diferents a altres zones de la comarca, en qualsevol 
moment és poden produir increments de casos al territori, per això cal extremar al màxim les 
precaucions. 

Distància, higiene i mascaretes...tmb limitar contactes externs al cercle de seguretat i de 
confort. 

Soc conscient de la dificultat i l’època en la q estem, però es un consell on podem garantir el 
min risc. 

Ja no podem parlar de prevenció per possibilitat de rebrots, és evident de q tornem a estar a la 
mateixa situació en molts municipis q aquella del 13 de març passat. Per sort hi tenim les eines 
i la fórmula q evita la propagació i tot i ser dolorosa... segurament tornarem a veure espais, 
territoris i municipis tancats en un futur proper. 

A Bigues i Riells del Fai caldrà fer-ho igual si arriba el moment, per sort els contagis del nostre 
municipi en la majoria dels casos són informats per les pròpies famílies i així podem ajudar a 
fer més suportable aquesta situació, amb suport de serveis socials, subministres de necessitats 
i dinamització del procediment mèdic si es necessari per alleugerir la gestió a les famílies.  

Bigues i Riells del Fai està per sota de la mitja del país, regió sanitària, comarca i àrea bàsica en 
contagis per q fins aquest moment més veïns i veïnes van decidir fer cas a les recomanacions q 
en d'altres municipis. És per això q cada dia procuro agrair aquest esforç i sacrifici q esteu 
realitzant la majoria de vosaltres.  

És evident q no tothom és pren les mesures de la mateixa manera i fins hi tot per a molts són 
exagerades, però cal entendre q aquestes mesures són fins ara les més efectives, aïllar-nos en 
un entorn segur evita molt les possibilitats de contagi. 

Per altre banda a la nit de cap d'any a totes les llars és va brindar per un 2020 q fos millor q el 
2019 i ningú podia imaginar q es tindria q fer front a una situació com la provocada pel 
temporal glòria i per una crisis sanitària a nivell mundial. Tot i això en aquestes dues situacions 
sobtades la resposta ciutadana, municipal i dels cossos de seguretat ha estat perfecta per la 
meva opinió. De vegades es difícil fer les coses b per a tothom i sempre tot és millorable, però 
ka norma de l'ajuntament és gestionar totes aquelles situacions de les q som informats. 

Seguirem preguntant cada dia "En q podem ajudar" a aquells q vulguin ser ajudats.  

Seguim i cuideu-vos molt. 

  



23-8-2020 

Bon dia, 

Primer de tot vull demanar disculpes als veïns i veïnes del grup de Gent de Riells del Fai per 
una situació aliena a l'Enric Alonso i meva els comunicats no us van arribar el dia q es van 
publicar, sembla ser q l'anomalia ja està resolta i podreu veure a partir d'ara la informació 
diària, per aquells q la considerin important. 

➡  A dia d'avui, increment de casos al municipi i a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes, la 
majoria asimptomàtics i de nuclis familiars.  

32 casos actius en l’àrea Bàsica, 19 mes q fa una setmana, d'aquest 32, 8 confirmats de Bigues i 
Riells del Fai com a min, demà hi tindrem més dades dels casos de BiR, seria molt útil q les 
famílies afectades pels nous positius ho puguin comunicar. 

🧍🧍🏽♂  Pel que fa a les persones que heu estat en contacte directe, en aquestes 
situacions sou trucades per fer un PCR preventiu per acotar l'expansió. 

🟡 Des de serveis epidemiològics es farà el seguiment i control corresponent de cada cas. 

📍Recordeu q si voleu podeu contactar amb l'ajuntament per fer el suport i el seguiment 
necessari de forma més personalitzada 93 865 62 25. Cada cop més estem reben informació de 
casos q no estan comunicats per les famílies i és el seu dret, però és una llàstima no aprofitar 
aquest suport i acompanyament. L'ajuntament vol ser una eina dins aquesta situació i no farà 
de jutge de cap situació ni del procediment del contagi. Però amb aquesta informació 
voluntària per part de les famílies podem plegats col·laborar per acotar la situació dins el 
territori. Us demano col·laboració en aquest sentit, la responsabilitat és de tots i totes. 

💡 Com tots i totes sabem, estem vivint una situació anòmala i per desgràcia ens haurem 
d'acostumar a aquestes situacions. Per aquest motiu és tan important el que sempre anem 
repetint, per la nostra seguretat i per la dels altres: 

Mascaretes 😷 

Distanciament social ↔  

Neteja de mans 🤲 

Evitar aglomeracions 👬👭🧑🤝🧑👫 

Us recordo les mesures acordades aquesta setmana per part del consell interterritorial de 
salut. 

📍Tancament Oci Nocturn 

📍 Prohibició de “Botellons” 

📍 Realització PCR a la tornada treballadors de residències i limitació visites. 



📍Limitació de trobades màxim 10 persones 

📍 Prohibició fumar al carrer si no hi ha distància mínima 2m 

📍Tancament bars i restaurants màxim 1h am (no admissió a partir 00h) 

Seguim i fins demà. 

  



24-8-2020 

Bdia, 

Amb les últimes dades 13 casos actius a Bigues i Riells del Fai, seguim amb la tendència  de 
nuclis familiars on varies persones resulten contagiades dins l'entorn. 

Els contactes directes són contactats per CatSalut per fer el pcr preventiu. 

Estem dins la fase de increment de casos q pateix el país, cal continuar extremant les mesures i 
mantenir la estratègia de mascaretes, higiene i distància...sense una d'aquestes mesures 
assumint un risc innecessari. 

Aquestes dades diàries son les facilitades per cat salut. 

Torno a recordar q si alguna família de Bigues i Riells del Fai necessita la col·laboració,  suport o 
acompanyament  de l'ajuntament en aquesta situació només té q trucar al 93 865 62 25. 

Seguim 

 

Resum (no exhaustiu) compareixença MHP Torra i Consellera Vergés 

 

📍Estem en un moment clau davant de l'inici proper de l'activitat laboral i del curs escolar. 

Inici de juliol vam tenir 10 dies crítics amb brots al Segrià i a metropolitana. 

L'esforç fet va servir xq vam frenar el creixement. 

📍Ara estem després estabilització en una tendència creixent lleugera x tant actuar 

immediatament x baixar 👉Tenim una R 1.12 i Incidència 180 

Ingressos 672 

UCI 134 persones. 

Cal contenir un creixement q ens podia portar a una situació molt complexa. 

👉Ara estem en una segona onada 

8 menors 

31 18-30 

38 31-49 

Hospitalitzats amb qualsevol edat. 

     Hospitalitzats    UCI 



1agost      603           96 

17 agost   607         111 

23 agost   672         134 

X tant creixement lleuger però persistent👉no podem permetre'ns-ho  

Tornem a tenir unes dades q ens preocupen. Ens cal posar-ho tot en les properes 3 setmanes. 
Ens hi juguem tot el q passarà a la tardor. 

Crida a tot el país: Govern institucions i ciutadania. Compliment estricte de mesures per ser 
capaços de reduir la corba. Anticipar-nos x estar en millor situació inici activitat. 

Repte crucial 3 setmanes decisives des del Govern de Catalunya ho donarem tot. És un compte 
enrere q dependrà de tots. 

📍Nova mesura a tot el país👇👇👇👇👇 

👉  Prohibició a tot el país de trobades de més de 10 persones tant en àmbit privat i públic 
durant 15 dies 70% dels contagis x trobades familiar i amics. 

📍Mesures addicionals a Terrassa, Granollers, Les Franqueses i Canovelles.👉mesures igual a 
les de Reus. (Aforaments restauració reduïts 50% interior i exterior) 

📍Ens cal reduir el ritme, les interaccions socials. Evitem interaccions fora unitat i 
desplaçaments innecessaris. 

📍 Cribratges 

25000 PCR realitzades i 513 asimptomàtics detectats. 

Seguirem aplicant aquestes tècniques x trencar cadenes de contagi detectant asimptomàtics. 

Aquesta setmana a Cornella, St Boi i Hospitalet. 

Un 87% diu que compleixen aïllament. Però un 13% no  

👉 a partir d'ara signatura compromís auto responsabilitat compliment. 

📍Pla de reforç sanitari que presentarem la setmana vinent centrat en la primària. 

📍 Pla de mesures concretes centres per a obertura de centres escolars. 

👉Demà es presentarà pla de mesures dp aprovació al consell executiu. 

👉Rati a primària màxim 20 alumnes. 

👉Del 15 de setembre al 15 de novembre 500.000 PCR cribratge a centres educatius.  

▪ Projecte conjunt Educació i Salut. 



▪ Mai s'ha fet una acció tant massiva👆 

▪ Criteris intervenció 

Epidemiològics (situació pandèmia) i Socials. 

👉Mascareta obligatòria arreu a partir dels 12 anys. 

👉On hi hagi més risc de contagi a partir de 6 anys. 

▪ El conseller Bargalló i el MHP es reuniran tantes vegades com calgui amb representants de 
famílies i professorat. 

👉Apel·lació a l'estat xq reguli el subsidi de conciliació familiar. Si no hi és farem el q calgui x 
facilitar-ho. 

📍Creació Comitè executiu de crisi👉reunió periòdica dilluns, dimecres i divendres seguiment. 

📍Dijous aprovació del pla de transport públic.  

Campanya de difusió i us aplicació Radar Covid. 

No podem continuar així els propers dies apareixeran més casos, serem el més proactius 
possibles i necessitem la  

complicitat de tothom 

  



25-8-2020 

Bdia 

Ahir va ser un dia de moltes proves al municipi i en les properes hores esperen una pujada de 
positius, molts seran casos de nuclis familiars. 

Es la tendència q estem veiem a tot el territori i q segurament farà q en les properes jornades 
la comarca entri dins una situació similar a la decretada ahir a Granollers, les Franqueses i 
Canovelles.  

Amb les dades confirmades de positius a data 23 d'agost Bigues i Riells del Fai en té 
actualment 13 casos actius (últims 15 dies) i esperem un increment de entre 6 i 7 casos més 
amb els resultats de les proves del dia 24 i avui 25. 

L’àrea Bàsica de la Vall del Tenes presenta 35 casos en una setmana i tmb és preveu una 
pujada amb la incorporació dels nous PCR’s. 

Des de Bigues i Riells del Fai volem fer extensiva la recomanació de la generalitat i cat salut i 
evitar dins el possible el desplaçament als municipis en estat d’aïllament o amb restriccions 
com són actualment les zones decretades de la comarca com Granollers,  les Franqueses i 
Canovelles, tmb extensible a les zones de fora de la comarca i el país (Reus, Franja, Aragó, 
etc...).  

Els casos de Bigues i Riells del de el 13 de Març del 2020 són 77 amb una taxa de contagi de 80 
cada 10.000h. 

La comarca del Vallès Oriental presenta des de el dia 13 de Març 5.570 casos positius i una 
taxa de 135 per cada 10.000h. 

L’àrea Bàsica de la Vall del Tenes des de el 13 de Març presenta 336 casos amb una taxa de 91 
per cada 10.000h. 

Com podeu veure estem dins una fase complicada i ara més q mai cal continuar amb el pla de 
evitar al màxim els riscos. 

Mantindrem el control en aquelles zones de més afluència de gent al municipi i continuarem 
amb les accions previstes per generalitat, Cat salut i ajuntament en totes les activitats socials i 
comercials. 

Recordeu la eina més efectiva la hi tenim al nostre abast higiene, distància i mascareta. 

Us torno a demanar seny amb les comunicacions, les dades són públiques i les reben 
diàriament, ja sabeu q des de el primer moment és va decidir q tota info estigués a les vostres 
mans per q tothom agafes consciència. Fins a dia d'avui esteu realitzant un esforç brutal i cal 
continuar, es la línia a seguir. 

Ànims, força i mil gràcies pel vostre compromís. 

 



 

Resum (no exhaustiu) compareixença HC Salut i HC Educació inici curs escolar 

 

Pla especial per al retorn a les aules 

👉3 juliol: aprovació pla actuació retorn escoles. 

👉13 agost: Programa de gestió de casos Covid a les escoles👉 circuit establert x saber q cal 
fer. 

👉Avui: Mesures addicionals per donar confiança i seguretat per fer classe i q en funció 
evolució epidèmia s'adaptaran. 

📍Grups de convivència estables alumnes i mestre el més reduït possibles. X norma general 
<20 s'arbitraran els recursos necessaris, noves contractacions i les mesures de reorganització 
necessàries. 

📍Us mascareta a secundària sempre. En infantil i primària a partir de 6 anys si incidència 
elevada. 

📍Control de símptomes 

▪ Presa de temperatura entrada escoles. 

▪ No portar criatures a escola si tenen simptomatologia compatible amb Covid. 

📍Cribratge PCR 

Escola com a referent comunitari acostem els cribratges a la comunitat a través de l'escola. 

En funció criteris epidemiològics. 

👉Del 15/09 al 09/10 8.000 PCR diàries. 

👉10/10 al 15/11 20.000 PCR gràcies a estratègia pooling. 

▪ Inclourà personal escoles, alumnes i famílies. 

▪ Ho farem amb equips mòbils de 8 persones. 

📍Pla de monitoratge i avaluació a través de escoles sentinella (30-40 a tot el país)  x poder 
millorar planificació i intervencions a partir coneixement: construint evidència científica. 

📍El Govern fa tot això per garantir el Dret a l'educació dels nens i nenes. De rebre formació, 

socialitzar-se.👉pandèmia no trenqui la formació. 

Obrim escoles per educar, formar i xq som un servei públic i els nostres mestres, professors i 
PAS faran tots els esforços x garantir-ho en una situació anormal. 



 

Juliol i agost han estat mesos de treball intens. 

Amb la voluntat de tenir escoles obertes, segures i q esdevinguin el 2n nucli familiar hem 
preparat des de fa mesos unes condicions recollides a pla actuació: 

▪ Entrada i sortida esglaonades 

▪ Sortides al pati esglaonades i sense aglomeracions 

▪ Grups estables educatius q ens permetin actuar ràpid i identificar casos. 

▪ Gestió emocional serà clau i escola serà eina de conscienciació de la responsabilitat social. 

Actuacions flexibles o amb capacitat adaptació 

▪ Més mestres q mai 

▪ Pla digitalització amb una partida pressupostària contundent 

▪ Pla de millora oportunitats educatives x treballar amb els més vulnerables  

📍Esforç x reduir activitat social durant aquestes properes setmanes per arribar en la millor 
situació a inici curs 

  



26-8-2020 

Bona tarda  

Avui esperem la confirmació de dues altes i en les properes jornades 2 més. 

Actualment a Bigues i Riells del Fai hi tenim constància de 12 casos distribuïts en tres nuclis 
familiars. 

📍RECORDEU Q LA INFORMACIO DE POSITIUS O PCR’s ES COMUNICADA ALS AJUNTAMENTS 
PER PART DE CATSALUT, PERO LES DADES PERSONALS NO ES FACILITAN PER LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES, SON LES FAMILIES AFECTADES LES Q VOLUNTARIAMENT HO 

COMUNICAN PER Q FEM L'ACOMPANYAMENT I SUPORT MUNICIPAL.📍 

En els darrers 15 dies és van fer a Bigues i Riells del Fai 147 proves, algunes són repetides per 
confirmar l'evolució del contagi previ i passar a alta definitiva.  

Com podeu veure continuem per sota de la mitja de la comarca i l’àrea Bàsica, però cal 
continuar treballant en la prevenció de casos i en la gestió dels actuals.  

Us demanem col·laboració i q comuniqueu els casos positius per fer un control i seguiment 
adequat a cada necessitat.  

Des de el 13 de Març és va decidir fer aquest servei de suport per ajudar en aquesta situació a 
totes les famílies, crec q la valoració un cop passada l’experiència per part de les famílies és 
positiva i no imagino un altre manera més directa d'ajudar, q acompanyar a aquells q volen ser 
acompanyats. 

Vull fer avui un recordatori a la feina del personal sanitari de tots els àmbits i a tots els 
col·lectius de seguretat municipals, estatals o voluntaris en una situació un cop més 
inimaginable fa uns mesos. 

Demà us adjuntaré més info del nostre entorn. 

Distància social, Higiene i Mascareta 

Seguim i molta força. 

  



27-8-2020 

Després de uns dies de increment de contagis a diari...amb les dades d'avui no apareix cap 
contagi nou al municipi en les últimes 24h, una bona notícia.  

És mantenen els 12 casos actius i 2 a l'espera de resultat, tmb entrem dins el final de setmana 
q preveiem diverses altes després dels 15 dies d’aïllament corresponent. 

Aquesta dada lliga amb la tendència de l’àrea Bàsica. 

Us resumeixo els resultats del nostre entorn des de el 13 de Març. 

Població, positius, habitants, proves i taxa de contagi. 

Sant Quirze Safaja 3positius per 627 habitants, 44 proves, taxa per cada 10.000h de 47,85. 

Sant Feliu de Codines 87 positius per 6.259 habitants, 464 proves, taxa per cada 10.000h de 
139,00. 

Caldes de Montbui 242 positius per 17.554 habitants, 1.309 proves, taxa per cada 10.000h de 
137,86. 

Figaró-Montmany 36 positius per 1.114 habitants, 147 proves, taxa per cada 10.000h de 
323,16. 

L'Ametlla del Vallès 102 positius per 8.462 habitants, 944 proves, taxa per cada 10.000h de 
120,54. 

Santa Eulalia de Ronçana 62 positius per 7.288 habitants, 620 proves, taxa per cada 10.000h de 
85,07. 

Lliça d'Amunt 127positius per 15.256 habitants, 1.231 proves, taxa per cada 10.000h de 83,25. 

Lliça de Vall 73positius per 6.542 habitants, 591 proves, taxa per cada 10.000h de 111,59. 

Parets del Vallès 262positius per 19.082 habitants, 1.489 proves, taxa per cada 10.000h de 
137,30. 

Bigues i Riells del Fai 81 positius per 9.092 habitants, 688 proves, taxa per cada 10.000h de 
89,09. 

Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 343 positius per 36.949 habitants 3.130 proves, taxa per cada 
10.000h de 92,83. 

Comarca del Vallès Oriental 5.717 positius per 409.638 habitants, 44.083 proves, taxa per cada 
10.000h de 139,56. 

Àmbit Metropolità Nord 29.148 positius per 1.991.737 habitants, 204.437 proves, taxa per 
cada 10.000h de 146,34. 

 



A part del seguiment dels casos del nostre municipi, us informo del seguiment per part de 
serveis socials de varis casos de persones no empadronades a BiR i q en el transcurs de 
l’estància al nostre municipi per visita a familiars, vacances o 2residencia van donar positiu.  

Us recordo q ara per ara el contagi més comú és aquell produït per visites i trobades de fora 
del cercle de seguretat i q afecta a tota una unitat familiar en la majoria de casos. 

Tmb us vull recordar el següent: 

📍 LA INFORMACIO DE POSITIUS O PCR’s ES COMUNICADA ALS AJUNTAMENTS PER PART DE 
CATSALUT, PERO LES DADES PERSONALS NO ES FACILITAN PER LA LLEI DE PROTECCIÓ DE 
DADES, SON LES FAMILIES AFECTADES LES Q VOLUNTARIAMENT HO COMUNICAN PER Q FEM 

L'ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT FES DE SERVEIS SOCIALS 📍 

Esperem mantenir la tendència en les properes hores, gràcies pel vostre esforç i sacrifici. 

Demà mes 

 

Resolució límit 10 persones 

Aprovada pel PROCICAT i es portarà al jutge i posterior a autorització previsió publicació demà. 

▪ Es prohibeixen trobades màxim 10 persones en àmbit públic i privat  

i estableix sectors exclosos: 

Laborals, transport públic, culte, les activitats culturals, lúdiques , esportives, recreatives  que 
es podran fer aplicant els plans desconfinament aprovades xl PROCICAT. 

▪ Restauració limitació màxim 10 persones per taula o agrupació de taules. 

▪ No aplica al dret de manifestació (cal complir les mesures determinades) 

▪ Festes majors i fires remet als plans sectorials aprovats xl PROCICAT. 

Els municipis que tenen resolucions més restrictives ja aplicades 👆la seva resolució és la q 
manté l'aplicació. 

(BCN+15 i Granollers, les franqueses, Canovelles)  

👉Tant bon punt tingui el text definitiu us la faré arribar. 

  



28-8-2020 

Bona tarda 

Amb les dades d'avui apareix un nou cas, en total 13 actius a Bigues i Riells del Fai per les 
dades diàries, aquest cap de setmana esperem l'alta de dos nuclis familiars.  

Torna a estabilitzar-se l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes després de uns dies amb dades per 
sobre dels 10 casos diaris. 

Aquest cap de setmana de previsió de pluja pot ajudar a evitar contactes i servirà per veure 
dades positives els pròxim dies segons previsions de CatSalut i protecció civil.  Esperem q això 
és produeixi. 

Per altre banda vull agrair profundament a tots aquells veïns i veïnes q entenen q des de el 13 
de Març és viu en una situació excepcional i q els terminis de totes les actuacions són 
complexes i més després de sortir de l’època de confinament, de fases, de noves normalitats i 
rebrots, com es la q estem passant ara mateix. 

Portem molts dies treballant per trucar, alimentar,  cuidar, traslladar i gestionar, una situació 
mai imaginada, tot i això molts cops l'egoisme fa q per a molts les prioritats siguin el seu propi 
protagonisme o necessitat, sense valorar d'on venim i tot allò patit...És indiferent q sigui un 
parc, un carril bici, una bretolada, un acte incívic, etc... 

Ja us puc informar tmb de  la tercera plantació de Marihuana  detectada per la policia arran de 
un principi de incendi en els darrers 60 dies, una activitat il·legal q en el nostre municipi amb 
4.500 finques i on si la tanca evita poder veure al veí millor, ho fa un territori ideal per 
aquestes activitats, ja sabeu tmb q en els darrers anys aquesta feina de recerca, seguiment i 
detecció s'està intensificant al igual q el control de les vivendes susceptibles  de ser ocupades. 
Sense el vostre suport i els vostres comunicats a la policia seria impossible obtenir aquest 
resultats.  

La lluita contra aquest problemes no entén de pandèmies i èpoques...i aquest si és un 
problema q entra en una butxaca...o un “bolso” 

Gràcies per l'esforç i la paciència. 

 

🏠 L'aïllament domiciliari és una les mesures més efectives per evitar la transmissió de la 
COVID-19, per això cal seguir-lo estrictament.  

Quan cal fer-ne? 

😷 Si tens el virus. 

⏳ En tens símptomes i encara no saps el resultat.  

👨👩👧👧 Has estat en contacte estret amb un cas confirmat, tant si la PCR és positiva com 
negativa. 



Què has de fer, si t'hi trobes? 👆 

📄 Les persones que conviuen amb la persona aïllada també han de prendre un seguit de 
mesures i designar un únic cuidador. 

￼ 

 

  



29-8-2020 

Bona tarda  

Continuem amb la tendència a la baixa a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes 3 casos menys 
respecte a 7 dies i amb previsió de baixar. 

Bigues i Riells del Fai amb les dades d'ahir 13 casos actius . 

Bon cap de setmana 

  



30-8-2020 

Bdia 

5 casos menys q fa una setmana en l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes passem dels 27 als 22 
actuals. 

A Bigues i Riells del Fai demà tindrem dades del cap de setmana on preveiem moltes altes per 
superació del període de 15 dies d’aïllament i tmb hi tenim constància d'una unitat familiar q 
incrementarà els positius dels darrers dies al municipi. 

Molts ànims a totes les famílies afectades. 

Recordeu q actualment pràcticament la totalitat dels positius és produeixen a la tornada de 
vacances, en reunions amb contactes entre familiars de dins i fora del municipi i per no 
mantenir les distàncies dins un entorn on no se sap els contactes dels altres. 

 Moltes famílies a la tornada de vacances estan esperant uns dies per mantenir reunions amb 
altres parents o amics i això permet en cas de positiu acotar la propagació.  

Us informo q tot i no estar descartats nous episodis de pluja, a Bigues i Riells del Fai no s'ha 
registrat cap incidència greu en les últimes hores per aquest fet.  

💡 Com tots i totes sabem, estem vivint una situació anòmala i per desgràcia ens haurem 
d'acostumar a aquestes situacions. Per aquest motiu és molt important el que sempre anem 
repetint, per la nostra seguretat i per la dels altres: 

Mascaretes 😷 

Distanciament social ↔  

Neteja de mans 🤲 

Evitar aglomeracions 👬👭🧑🤝🧑👫 

Per últim,  veïns d'altres poblacions estan informant de increment de casos en municipis del 
nostre entorn, des de aquí vull enviar una forta abraçada i molts ànims a les famílies i a tots els 
ajuntaments davant aquesta situació a més d'oferir el nostre suport si el necessiten. 

Demà mes 

 

☀ Bon diumenge❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R a 1 i Casos totals decreixen una mica respecte 7 dies anteriors. 

  



31-8-2020 

Bona tarda, 
 
Avui és confirmen 7 casos en aquest cap de setmana, i 8 altes d’aïllament...en total a Bigues i 
Riells del Fai amb els nous positius i les altes estem amb 16 casos actius 9 d'ells seran donats 
d'alta aquesta setmana. 
 
Les dades de l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes són de menys -4 casos respecte a fa una 
setmana 22 nous casos per 26 fa una setmana. 
 
Dels 16 casos actuals de Bigues i Riells del Fai continuem amb la tendència d'unitats familiars i 
contagis dins un mateix nucli. 
 
Salutacions 
  



1-9-2020 
 
Bona tarda 
 
Fa 172 dies es van tancar les escoles, activitats i es va iniciar la situació més difícil mai 
imaginada per ningú. 
 
Avui mesos després podem dir q aprenem diàriament de la situació i q veient l'evolució podem 
preveure les futures accions, tot i q la gestió de la situació encara comporta una forta càrrega 
d'allò q veus dia a dia. 
 
El departament de salut i educació parlen de tot preparat per l'inici del curs escolar, 
l'ajuntament mirarà de col•laborar al màxim en mantenir la normalitat de totes les activitats i 
estarà preparat per aquelles situacions previstes i per les situacions q es derivin dins del 
municipi. 
 
L'ajuntament farà suport a les direccions dels centres, en la gestió i en la demanda de 
necessitats al departament i vetllarà perquè el personal municipal estigui equipat. 
 
Lògicament el departament d'educació és farà responsable de tots els epis i necessitats dels 
centres i del seu personal. Però de portes enfora l'ajuntament de Bigues i Riells del Fai estarà 
present per evitar situacions de risc. 
 
Estem en una situació on podem dir obertament q ja tenim més positius només en el mes 
d'agost q en tot el període des del 13 de març...cal reflexionar de com estem actuant, mentre 
l'estat espanyol, generalitat, cat salut, protecció civil i ajuntaments van mantenir els 
confinaments i fases ...els nivells eren controlats...amb la nova normalitat, el traspàs de 
responsabilitat a la ciutadania i sobretot amb la nova política d’efectuar pcr a tothom ( des del 
principi hauria hagut de ser així)  els casos i resultats són més ajustats a la realitat. 
És cert q la majoria de casos es produeixen per no mantenir els grups estables de contacte i 
caure en el parany de q per una tarda o estona no passa res, però està demostrat q en tant 
sols 15 minuts dins un espai de risc és suficient per resultar contagiat. 
 
És reiteratiu i pesat...ho sé,  però només amb distància, mascareta i higiene garantim uns 
mínims molt útils per tot el nostre entorn familiar, q és allò més important. 
 
Cuidem-los i cuidem-nos 
 
Us resumeixo els resultats del nostre entorn des del 13 de Març. 
 
Us resumeixo els resultats del nostre entorn des de el 13 de Març. 
 
Població, positius, habitants, proves i taxa de contagi. 
 
Sant Quirze Safaja 3positius per 627 habitants, 45 proves, taxa per cada 10.000h de 47,85. 
 
Sant Feliu de Codines 110 positius per 6.259 habitants, 513 proves, taxa per cada 10.000h de 
175,75. 
 
Caldes de Montbui 247 positius per 17.554 habitants, 1.439 proves, taxa per cada 10.000h de 
140,71. 
 



Figaró-Montmany 36 positius per 1.114 habitants, 154 proves, taxa per cada 10.000h de 
323,16. 
 
L'Ametlla del Vallès 106 positius per 8.462 habitants, 1.009 proves, taxa per cada 10.000h de 
125,27. 
 
Santa Eulalia de Ronçana 73 positius per 7.288 habitants, 661 proves, taxa per cada 10.000h de 
100,16. 
 
Lliça d'Amunt 135 positius per 15.256 habitants, 1.333 proves, taxa per cada 10.000h de 88,49. 
 
Lliça de Vall 79 positius per 6.542 habitants, 643 proves, taxa per cada 10.000h de 120,76. 
 
Parets del Vallès 275 positius per 19.082 habitants, 1.626 proves, taxa per cada 10.000h de 
144,11. 
 
Bigues i Riells del Fai 90 positius per 9.092 habitants, 732 proves, taxa per cada 10.000h de 
98,99. 
 
Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 377 positius per 36.949 habitants 3.369 proves, taxa per cada 
10.000h de 102,03 
 
Comarca del Vallès Oriental 6.206 positius per 409.638 habitants, 50.906 proves, taxa per cada 
10.000h de 151,50. 
 
Àmbit Metropolità Nord 31.040 positius per 1.991.737 habitants, 222.717  proves, taxa per 
cada 10.000h de 155,84. 
 
Seguim i gràcies per l'esforç diari de totes i tots. 
 

 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R a 1 i Casos totals segueixen decreixent una mica respecte 7 dies anteriors. 

  



2-9-2020 

Bona tarda 

A Bigues i Riells del Fai actualment hi tenim 18 casos actius en el període de quarantena de 14 
dies per contagi de la Covid 19. 

D'aquest casos ara mateix 9 seran donats d'alta en les properes 72h si el PCR de confirmació és 
negatiu. 

La distribució d'aquest casos es el següent: 

6 famílies i 3 persones individuals. 

El principal motiu de contagi és el contacte amb altres entorns, vacances i trobades amb 
persones de fora del nucli de seguretat(familiars, altres poblacions, reunions, etc...) 

Per sort no hi tenim identificat cap cas greu i tmb cap contagi entre veïns, en tots els casos 
informats per les famílies de forma voluntària el contagi està més o menys identificat per 
ubicació,  activitat i data. 

Gràcies a les famílies q van informant dels positius podem fer un seguiment del recorregut  i de 
totes les necessitats. 

L'abocament dels resultats a la pàgina de MiSalut està funcionant a la perfecció i facilita molt 
la informació a les famílies pendents de resultats. Si teniu dubtes o necessiteu ajuda en alguna 
gestió us demano q truqueu a l'ajuntament 93 865 62 25. 

Com podeu veure la Covid 19 només és pot aturar amb distància, mascareta i higiene. 

A l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes ahir és van registrar 27 positius, els mateixos q fa una 
setmana. D'aquests 27 positius a Bigues i Riells del Fai hi tenim comunicats 2 per part de les 
famílies. 

Seguim i mil gràcies per tot el vostre esforç. 

  



3-9-2020 

Joan Galiano: Fort increment de positius ahir a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes 37 casos, de 
moment cap informat a Bigues i Riells del Fai per part de les famílies i aplicatiu. 

A Bigues i Riells del Fai avui hi tenim 2 altes, i en total 16 veïns dins l’aïllament domiciliari. 

Seguim recordant que: 

📍 LA INFORMACIO DE POSITIUS O PCRs ES COMUNICADA ALS AJUNTAMENTS PER PART DE 
CATSALUT, PERO LES DADES PERSONALS NO ES FACILITAN PER LA LLEI DE PROTECCIÓ DE 
DADES, SON LES FAMILIES AFECTADES LES Q VOLUNTARIAMENT HO COMUNICAN PER Q FEM 

L'ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT DES DE SERVEIS SOCIALS 📍 

Demà tornaré a fer un cribratge de tot els nostre entorn. 

No dubteu en preguntar i consultar tots els vostres neguits 93 865 62 25. 

Molts ànims i paciència. 

  



4-9-2020 

Resum (no exhaustiu) roda de premsa Pla de reforç Atenció Primària VP Aragonès i HC Vergés 

❗Pla de reforç destina 127M€ anuals  

Incorpora  

3811 professionals 👉increment 17% plantilles Atenció Primària. 

❗Aquests 4mesos de 2020 ➕👩⚕ Incorporació de 1979 professionals amb una inversió de 

46M€ (inclou també inversió tecnologia i equipament)❗ 

📍Atenció primària fonamental en la lluita contra la pandèmia 

👉Cribratges i detecció precoç 

👉Residencies i escoles 

👉Gestió Baixes. 

📍Prevenció, atenció i  equitat 

📍Pla d'enfortiment de la Primària 👉dos objectius:  

Curt termini amb Covid però no podíem deixar que fos només centrat en la Covid, col·laborant 
amb els pilars que són educació i la justícia social. 

👉La societat ha canviat i volem ser més resolutius. Era un … 

[15:59, 4/9/2020] Joan Galiano: Resum (no exhaustiu) compareixença Consellers Treball, 
Educació i Consellera Salut  

👉Necessari insistir en la necessitat imprescindible que l’aïllament es compleixi x tallar 
cadenes de transmissió. 

👉Les quarantenes s’han de poder complir i requereix d'habilitar les eines. Sense elles molta 
gent no les compliria per por a perdre la feina o no cobrar.  

👉Els aïllaments són mesures de caire governatiu pel bé comú. Per tant és coherent que els 
poders públics arbitrin mesures i eines per afavorir compliment.  

👉I a més conciliar és un dret i també l’atenció dels infants. Cura infants obligació legal.  

👉La capacitat d'establir baixes és de l'Estat. 

 *HEM TREBALLAT UNA PROPOSTA QUE PRESENTAREM A L’ESTAT PERQUÈ MODIFIQUI EL 
REIAL DECRET PERQUÈ LES QUE HAGIN DE TENIR CURA D'UN MENOR EN AILLAMEMT (positiu o 
no) ES PUGUIN ACOLLIR A UNA INCAPACITAT TRANSITÒRIA COM EL QUE S'HA FET ALS 
CONFINATS PERIMETRALMENT . 



 

ENS PREOCUPAVA QUE LA GESTIÓ DE LA BAIXA NO POGUÉS SER UN AFEGIT MÉS EN LA TENSIÓ 
A LA PRIMÀRIA I PER AIXÒ JA VAM ESTABLIR UN CIRCUIT NOU PER FER LES BAIXES QUAN UNA 
PERSONA ÉS CONTACTE I NO PASSAR PER METGES EN LA GESTIÓ D’AQUESTES BAIXES.  

Per tant treballarem en aquesta línia per què aquestes baixes no augmentin pressió, 
simplificant tràmits.  

👉Traslladarem la Proposta de modificació del RD als 4 ministeris implicats.  

I També als grups parlamentaris catalans.  

👉La Proposta s’emmarca dins els acords de diàleg social que vam arribar estiu a partir acords 
base reactivació econòmica amb els agents socials.  

👉Creiem que és una eina clau per el compliment de la quarantena. És el més pràctic. La 
mesura arriba ràpid a les persones i ens estalviem els drames que hi ha hagut amb els ERTOs o 
amb l’ingrés mínim vital. Queden pocs dies no es pot arribar a l'inici de curs sense tenir-ho 
resolt. 

👉 El Govern de la Generalitat articularà mesures addicionals. NOU AJUT A LES FAMÍLIES 
VULNERABLES QUE HAGIN DE COMPLIR QUARANTENA xq no tothom té una situació laboral q 
pugui accedir a una baixa. 

👉9 M euros inicials per a les persones que no puguin accedir a la baixa o amb treballs de 
curta durada, per exemple. Ajut de fins a 300 euros que permetrà arribar a 33.000 famílies. 

Escoles 

ESCOLES NO TANCARAN ENCARA QUE PER MOTIU DE QUARANTENA NO PUGUIN FER 
ACTIVITAT LECTIVA  

Escola té funció social i comunitària, participa de la conciliació laboral i familiar. Per això 
l’escola, que potser alguna no farà activitat lectiva i sí telemàtica, haurà de romandre oberta 
igualment, pensant en els més vulnerables (pel tipus de treball, per la situació social...).  

👉 D’aquesta manera garantim que l’escola pugui atendre el servei de cuina. 

 I PERQUÈ L’ESCOLA TB HA DE SER EINA DE GUÀRDIA I CUSTÒDIA DE PELS TREBALLADORS 
ESSENCIALS, per exemple en una situació de tancament perimetral i si a l’escola no hi hagut 
incidència del coronavirus . Aleshores l’escola pot fer aquesta funció. 

Per tant volem distingir entre la no activitat lectiva i el tancament. 

Dret educació, seguretat sanitària i resposta necessitats socials. 

  



5-9-2020 

Bona tarda, 

Per vèncer, cal anar-hi, anar-hi i anar-hi...és una filosofia de treball en la q crec profundament, 
i tot i q molts cops és difícil respondre o resoldre totes les qüestions o dubtes...procuro sempre 
fer-ho via xarxes, trucades o aquest canal; q permeti la informació i el diàleg més útil,  tot 
serveix, per mirar de solucionar una situació.  

Evidentment la situació i les prioritats en aquesta crisi sanitària fa q moltes formes de treballar 
siguin enfocades a les necessitats de la pròpia crisi. I això està provocant en molts casos q la 
planificació de sempre en totes les gestions no sigui la mateixa. Ara guanyen espai i temps les 
planificacions de desinfecció d’un bany, d'un espai de treball, d’un vestidor o aula i el suport a 
les famílies afectades...I tot això sense poder modificar els continguts dels contractes...això 
poca gent ho pot entendre, però és la  realitat amb la q també hem de treballar. 

En aquestes situacions ja us vaig recordant molt sovint q apareix el millor i el pitjor de les 
societats...mai falta aquell o aquella q volen destruir i és igual la situació i les necessitats del 
moment.   

Dins d’allò dolent de les societats, està molt de moda en tots els municipis l’incivisme. L'altre 
dia al consell d'alcaldes es va posar de manifest aquesta corrent de gent q no vol fer un bon ús 
dels espais públics, q prefereixen trencar a construir, q aboquen runa allà on sigui, q llencen 
llaunes des de la finestra del vehicle o q sincerament embruten amb l'objectiu número 1 de ser 
famosos dins les xarxes socials per la repercussió de la seva obra dins un sector de veïns.  

Tmb existeix una corrent provocada per la situació de crispació extrema. Després d'una època 
tan dura com l'actual és més q comprensible i ho torno a dir ...difícilment sortirem d'aquesta 
situació com eren abans de la mateixa, la feina, les relacions i fins hi tot el nostre cap. Vam ser 
testimonis presencials de la crisis sanitària més greu de les últimes dècades, segles i de les 
situacions més inimaginables q podríem preveure.  

Davant d’això, molts cops només pots mantenir-te proper a aquell que et necessita i en aquest 
cas tant el personal Sanitari, el treball de les persones que han acompanyat a famílies també 
(serveis socials, psicòlogues, etc...) els cossos de seguretat, els voluntaris de tots els sectors, els 
comerciants i els q des dels seus camps i granges van abastir els mercats de productes van ser 
un pilar vital i mil cops criticats per la gestió, el preu i el temps de resposta de forma totalment 
injusta. Tot i l’immens sacrifici i servei a la societat. 

Algun cop us vaig explicar la sensació d’impotència davant un protocol tant cru...com era el de 
manipulació de cossos i espais d’emmagatzematge de víctimes q vam rebre el mes de Març. 
Com totes i tots podreu entendre això passa per davant de totes les imatges viscudes a la vida. 
Una imatge q personalment mai oblidaré i q cada dia passa factura tot i q per sort en cap cas 
va ser necessari aplicar-ho al municipi, gràcies al vostre esforç i sacrifici. 

I més de 4 mesos després la fórmula de sortir no es altra q la de continuar la feina feta en 
aquests més de 180 dies...distàncies, higiene, mascaretes i continuar amb el treball fet...o més 
fàcil...anar-hi, anar-hi i anar-hi, per vèncer. 



Us resumeixo els resultats del nostre entorn des de el 13 de Març. 

Població, positius, habitants, proves i taxa de contagi. 

Sant Quirze Safaja 3positius per 627 habitants, 46 proves, taxa per cada 10.000h de 47,85. 

Sant Feliu de Codines 112 positius per 6.259 habitants, 542  proves, taxa per cada 10.000h de 
178,94. 

Caldes de Montbui 253 positius per 17.554 habitants, 1.489 proves, taxa per cada 10.000h de 
144,13. 

Figaró-Montmany 36 positius per 1.114 habitants, 159 proves, taxa per cada 10.000h de 
323,16. 

L'Ametlla del Vallès 111 positius per 8.462 habitants, 1.038 proves, taxa per cada 10.000h de 
131,17. 

Santa Eulalia de Ronçana 73 positius per 7.288 habitants, 694 proves, taxa per cada 10.000h de 
100,16. 

Lliça d'Amunt 141 positius per 15.256 habitants, 1.406 proves, taxa per cada 10.000h de 92,42. 

Lliça de Vall 86 positius per 6.542 habitants, 664 proves, taxa per cada 10.000h de 131,46. 

Parets del Vallès 295 positius per 19.082 habitants, 1.727 proves, taxa per cada 10.000h de 
154,60. 

Bigues i Riells del Fai 92 positius per 9.092 habitants, 759 proves, taxa per cada 10.000h de 
101,19. 

Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 392 positius per 36.949 habitants 3.523 proves, taxa per cada 
10.000h de 106,09. 

Comarca del Vallès Oriental 6.431 positius per 409.638 habitants, 52.780 proves, taxa per cada 
10.000h de 156,99. 

Àmbit Metropolità Nord 32.368 positius per 1.991.737 habitants, 235.464 proves, taxa per 
cada 10.000h de 162,51. 

El número de defuncions a la comarca des de el 13 de Març és de 620 víctimes, amb una mitja 
de 15,14 per cada 10.000h. Recordeu q a Bigues i Riells del Fai per aquesta crisis sanitària va 
perdre la vida un veí al Març. 

Seguim i mil gràcies per tot el vostre sacrifici i esforç. 

  



6-9-2020 

Bona tarda 

Sortirem del cap de setmana amb 10 casos actius a Bigues i Riells del Fai, una bona dada però 
caldrà q vagi acompanyada dels possibles positius del cap de setmana. 

A l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes ahir van resultar positius 31 casos entre les 4 poblacions. 
Amb les dades de demà podrem veure els veïns i veïnes de Bigues i Riells del Fai afectats. 

Recordeu q es molt important per fer un seguiment i control el més útil possible, q les famílies 
comuniquin voluntàriament els positius per poder ajudar. 93 865 62 25. 

El servei d'acompanyament i seguiment ha estat clau des de el 13 de Març per mantenir Bigues 
i Riells del Fai per sota dels contagis de la regió sanitària nord, comarca i àrea bàsica. És per 
aquest motiu q necessitem la col·laboració de tothom, distància,  higiene i mascareta 
principalment, però tmb informació, tota la possible per ser coneixedors de la situació i les 
mesures.  

Comparteixo amb vosaltres la formació q faran aquesta setmana els centres educatius per 
preparar el curs 2020/2021 

 Dilluns 7 de Setembre comença el Pla formatiu per a les escoles vinculat al COVID-19. 

El Departament d'Educació i /Salut presenten aquest pla de formació per atendre les 
necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació amb la pandèmia. 

📅🕓 El primer Mòdul formatiu es realitzarà el proper dilluns 7 de Setembre a partir de les 16h. 

L’accés a les diferents unitats formatives es restringida als equips dels centres educatius i es 
farà a través del portal de centre del Departament d’Educació. 

📚 La formació està dividida en 6 mòduls que es descriuen a continuació: 

Mòdul 1 ⃣ Mesures COVID-19 en centres educatius  

Mòdul 2 ⃣ Gestió del protocol de detecció de casos  

Mòdul 3 ⃣ Prevenció de riscos laborals 1  

Mòdul 4 ⃣ Prevenció de riscos laborals 2  

Mòdul 5 ⃣ Gestió emocional i gestió de l’equip.  

Mòdul 6 ⃣ Formació per a les famílies 

Seguim 

  



7-9-2020 

Bon dia, 

Amb els resultats del cap de setmana el total de casos actius per la Covid19 en Bigues i Riells 
del Fai es de 14 positius. 

Això deixa els resultats dels darrers 14 dies en 14 positius I 106 PCR’s realitzats en el mateix 
període. 

Divendres 1 positiu, Dissabte 2 i Diumenge 1 són els resultats q incorporem als 10 q ja hi 
teníem actius de 38 PCR’s realitzats. 

Per altre banda mantenim algun cas com a positiu tot i superar el període d’aïllament a 
l'espera de la prova q confirmi l'alta. 

Bona tendència dons, però cal continuar extremant les mesures de seguretat al nostre entorn. 

Seguim i com sempre gràcies pel vostre esforç. 

  



8-9-2020 

Bona tarda 

Ahir els resultats dels 4 municipis de l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes va ser de 33 positius. 
D'aquest 33 positius de moment cap és de Bigues i Riells del Fai per la info rebuda. Veurem si 
demà el buidatge de dades ho confirma. 

Ahir van ser notificades dues altes més i ara mateix els positius a Bigues i Riells del Fai són de 
12 persones 

2 persones individuals,  2 parelles i 2 famílies. 

Ahir es va finalitzar el procés de selecció dels 4 agents Covid q faran de suport a les feines de 
control i informació. 

Recordeu q cal seguir aquesta línia. 

Seguim 

  



9-9-2020 

Bon dia,  

Avui us torno a concretar com està tot el nostre entorn després de la reunió de seguiment de 
la Covid 19 d'avui...tmb us adjunto dues fotos de l'evolució dels casos a Bigues i Riells del Fai 
dels darrers 15 dies, per q veieu com es van rebent les informacions i en base a què busquem 
aquests positius al nostre territori per donar suport i acompanyament. 

Avui després dels 14 dies d'aïllament podem anunciar una nova alta...I això deixa els casos 
actius a Bigues i Riells del Fai en 11 actualment (com podeu veure a les fotos dels casos 
informats) 

Gràcies a les famílies q voluntàriament fan la comunicació al 93 865 62 25 podem fer aquest 
seguiment cas per cas. D'aquelles q no volen donar dades o fer servir el recurs només els hi 
podem desitjar una recuperació satisfactòria i molts ànims. 

Us resumeixo els resultats del nostre entorn des del 13 de Març. 

Població, positius, habitants, proves i taxa de contagi. 

Quirze Safaja 3positius per 627 habitants, 44 proves, taxa per cada 10.000h de 47,85. 

Sant Feliu de Codines 114 positius per 6.259 habitants, 569 proves, taxa per cada 10.000h de 
182,14. 

Caldes de Montbui 268 positius per 17.554 habitants, 1.540 proves, taxa per cada 10.000h de 
152,67. 

Figaró-Montmany 35 positius per 1.114 habitants, 164 proves, taxa per cada 10.000h de 
314,18. 

L'Ametlla del Vallès 113 positius per 8.462 habitants, 1063 proves, taxa per cada 10.000h de 
133,54. 

Santa Eulalia de Ronçana 77 positius per 7.288 habitants, 710 proves, taxa per cada 10.000h de 
105,65. 

Lliça d'Amunt 143 positius per 15.256 habitants, 1.456 proves, taxa per cada 10.000h de 93,73. 

Lliça de Vall 91 positius per 6.542 habitants, 686 proves, taxa per cada 10.000h de 139,10. 

Parets del Vallès 314 positius per 19.082 habitants, 1.489 proves, taxa per cada 10.000h de 
176,75. 

Bigues i Riells del Fai 94 positius per 9.092 habitants, 785 proves, taxa per cada 10.000h de 
103,39. 

Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 405 positius per 36.949 habitants 3.637 proves, taxa per cada 
10.000h de 109,61. 



Comarca del Vallès Oriental 6.609 positius per 409.638 habitants, 54.226 proves, taxa per cada 
10.000h de 161,34. 

Àmbit Metropolità Nord 33.284 positius per 1.991.737 habitants, 242.754 proves, taxa per 
cada 10.000h de 167,11. 

Continuem per sota de la mitja de la zona sanitària nord,  de la comarca i de l'area Bàsica, però 
cal continuar la feina de prevenció.  

Recordeu q distàncies, higiene i mascaretes son les eines més a l'abast de tothom per evitar els 
contagis i la propagació.  

Avui he rebut als 4 agents Covid contractats per fer la tasca de control i informació a les 
entrades i sortides dels centres escolars, terrasses, Bars, espais públics i entorn.  

La  gestió dels 4 agents serà de competència de la policia local i en tot moment es reportaran 
les dades o incidències a la patrulla i ajuntament. 

Gràcies per tot el vostre sacrifici i esforç per protegir a les vostres famílies i a tot el vostre 
entorn. 

  



10-9-2020 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R baixa a 0.9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

  



11-9-2020 

Bona diada a totes i tots, 

Per segon dia consecutiu van disminuint els positius a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes i és 
mantenen el mateixos positius a Bigues i Riells del Fai 11 en total actius,  aquest pont de la 
diada tindrem altes i si mantenim els resultats dels darrers dies aviat baixarem de les dues 
xifres en positius actius. 

Dilluns amb l'inici del curs escolar i tots els centres preparats  (l'ajuntament a donat suport als 
centres per disposar d'epis de seguretat tmb pel personal docent i estris en totes les classes, 
els agents Covid faran un suport al carrer i el bus urbà farà un horari especial per l'entrada a 
l'IES a més de la ruta normal de cada dia) per acollir amb plenes garanties a tots els alumnes,  
vull fer un agraïment a totes les direccions dels centres escolars per la feina conjunta feta per 
garantir les mesures i els accessos. 

Tmb vull fer un agraïment per tots els alumnes del municipi q el dilluns tornaran a omplir les 
aules després de molts mesos de sacrifici, recordeu q disposem de diplomes a l'ajuntament per 
agrair la feina feta en aquest periode per tots els infants de Riells del Fai i de Bigues. 

Tmb vull fer un agraïment a la comissió de seguiment de la Covid 19, al personal municipal, 
caps d’àrea, voluntaris, cossos de seguretat, personal sanitari i a la reunió diària de valoració 
de l'evolució dels casos a Bigues i Riells del Fai...sense la implicació de tots ells i elles seria 
impossible la gestió de la situació.  

La propera setmana esperem rebre instruccions per l'apertura d'espais d'activitats culturals. 

Gràcies un cop més per tot el vostre  esforç i sacrifici. 

 

☀ Bona tarda i bona Diada❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R segueix a 0.9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

  



12-9-2020 

Bona tarda, 

Un nou dia amb rebaixa de casos a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes respecte a fa una 
setmana...això xoca amb les notícies de increments a totes les regions.  

A Bigues i Riells del Fai i esperant els resultats del cap del setmana llarg estem ara mateix en 9 
positius actius després de l'alta de una de les parelles confinades. 

Us facilito les dades del nostre entorn. 

Quirze Safaja 3positius per 627 habitants, 44 proves, taxa per cada 10.000h de 47,85. 

Sant Feliu de Codines 114 positius per 6.259 habitants, 583 proves, taxa per cada 10.000h de 
182,14. 

Caldes de Montbui 272 positius per 17.554 habitants, 1.601 proves, taxa per cada 10.000h de 
154,95. 

Figaró-Montmany 35 positius per 1.114 habitants, 166 proves, taxa per cada 10.000h de 
314,18. 

L'Ametlla del Vallès 115 positius per 8.462 habitants, 1.094 proves, taxa per cada 10.000h de 
135,90. 

Santa Eulalia de Ronçana 82 positius per 7.288 habitants, 743 proves, taxa per cada 10.000h de 
112,51. 

Lliça d'Amunt 140 positius per 15.256 habitants, 1.510 proves, taxa per cada 10.000h de 97,67. 

Lliça de Vall 92 positius per 6.542 habitants, 711 proves, taxa per cada 10.000h de 140,63. 

Parets del Vallès 319 positius per 19.082 habitants, 1.870 proves, taxa per cada 10.000h de 
167,17. 

Bigues i Riells del Fai 96 positius per 9.092 habitants, 815 proves, taxa per cada 10.000h de 
105,59. 

Àrea Bàsica de la Vall del Tenes 419 positius per 36.949 habitants 3.779 proves, taxa per cada 
10.000h de 113,40. 

Comarca del Vallès Oriental 6.788 positius per 409.638 habitants, 55.744 proves, taxa per cada 
10.000h de 165,71 

Àmbit Metropolità Nord 34.243 positius per 1.991.737 habitants, 250,693. proves, taxa per 
cada 10.000h de 171,93. 

Cal extremar els contactes al màxim, el percentatge de contagis és molt elevat en aquells 
contactes fora de l'entorn de seguretat. 

Recordeu q la mascareta, la higiene i la distància són eines vitals per evitar el risc. 



Molts ànims i moltes gràcies pel vostre esforç. 

 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R segueix a 0.9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors.  



13-9-2020 

Bon dia i disculpes 

Un dia més rebaixant ( poc a poc ) els resultats de l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes  de 31 a 30 
positius ahir en els 4 municipis. 

En Bigues i Riells del Fai seguim amb els 9 casos actius a l'espera dels resultats facilitats demà 
on veurem si aquest pont llarg incorporem nous positius.  

Demà inici de curs estarem atents a les entrades i sortides de tots els centres educatius, 
recordeu  prendre la temperatura de tots els infants abans de sortir de casa i en cas de 
dècimes de febre evitar el trasllat. 

Ja hi tenim constància del nomenament de la responsable de cat salut q coordinarà les 
incidències. 

Bon retorn escolar famílies. 

Per altre banda, la setmana passada és van publicar els actes de la diada amb dos errors en la 
redacció del cartell, per una banda el recorregut de la 11a edició de la pujada de torxes i per 
altre un horari d'actuacions. 

Respecte al horari l'error era de una de les actuacions programada per les 10:50 com a rebuda 
i va sortir publicat q era a les 11:50 I respecte al recorregut sortia q és feia pel recorregut 
fluvial, com ja sabeu els q tradicionalment ho feu mai s'ha fet servir aquest itinerari, des de 
Bigues es fa servir les sortides de Can Badell o centre cívic, camps de Can pruna, la torre, can 
Feliu, camí superior can Noguera i pujada a les Roques blanques i des de Riells del Fai centre 
cívic, baixada fins la parada per font de l'alzinella, carretera sant Feliu i pujada a les Roques 
blanques.  

Us demano disculpes per aquests dos errors i vetllaré per q no es tornin a repetir,  assumeixo 
la responsabilitat dels dos errors i de les molèsties q posen ocasionar. 

Informar q tant a la sortida de Bigues com a la sortida de Riells del Fai van estar els 
organitzadors per fer el recorregut correcte i és van fer els dos sense cap incidència. 

Recordeu q tal i com ja és va anunciar el passeig fluvial ja està obert al públic amb una sèrie de 
limitacions un cop superat el període de vigilància contractada i la massificació d'assistencia de 
tot l’àmbit. 

Com sempre dic, tot és millorable i vull agrair la col·laboració veïnal a l'hora de comunicar els 
dos errors de forma constructiva. 

Gràcies per la comprensió.  

Seguim 

 

 



☀ Bon diumenge❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R segueix a 0.9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

  



14-9-2020 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R baixa a 0.8 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

 

Bon dia 7 casos actius a Bigues i Riells del Fai actualment amb les dades del pont, molt bona 
dada i només un positiu en els últims 4 dies. (Dia 13 una dona). 

A l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes ahir 30 positius, un mes q fa una setmana. 

Avui inici escolar amb total normalitat a cada centre, recordeu q les distàncies de seguretat i la 
responsabilitat de mantenir-les són de cada persona individualment a les portes de les escoles. 

Segurament caldrà fer alguna actuació més per facilitar l’accés de manera mes àgil en algun 
lloc, però en línies generals si tots i totes apliquem les mesures de higiene, distància i 
mascareta, la part més important estarà resolta. 

Salut i seguim 

  



15-9-2020 

ℹ  Informació del primer dia de curs: Centres afectats per positius de Covid-19👇🏼 

🔸 En total, hi ha 67 professionals de l’educació amb resultat positiu de Covid-19, i 23 alumnes 

🔸 Incloent els casos positius, la xifra de professionals confinats és de 253 i, la d’alumnes, de 
210 

🔸 El curs ha començat amb normalitat arreu del territori, amb 2 escoles que no han pogut 
obrir avui per casos confirmats de coronavirus: l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, 
amb 360 alumnes, i l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya), amb 43 alumnes. 

🔸Hi ha un tercer centre que no ha pogut obrir avui, en aquest cas per una plaga de vespes 
velutines al centre que ja s’està desafectant. Es tracta de l’Institut Escola Antoni Ubach de 
Terrassa, amb 515 alumnes.   

🔸 Al marge dels centres completament tancats, hi ha 9 grups confinats de 8 centres diferents 

📝 Més informació al següent comunicat 👇🏼 

🔗 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387698/josep-bargallo-haviem-dobrir-
centres-garantir-dret-lescolaritzacio-socialitzacio-dinfants-joves 

 

 

Actualització dels casos positius de Covid-19 als centres educatius 

👉 En total avui hi ha 70 professionals educatius i 45 alumnes amb resultat positiu de Covid-19  

👉A data d’avui, hi ha a Catalunya un total de 70 professionals de l’educació amb resultat 
positiu de Covid-19, i 45 alumnes. Incloent els casos positius, la xifra de professionals confinats 
és de 275 i la d’alumnes de 338. 

👉Hi ha 2 escoles que no han començat el curs per casos de coronavirus entre el professorat 
abans de començar l’activitat lectiva:  

▪ l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, amb 360 alumnes, que obrirà dijous 17 de 
setembre. 

▪ l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya), amb 43 alumnes, que ho farà demà. 

▪ Un centre no ha obert per positiu en un infant, la llar d’infants Tintín de Barcelona, de 20 
alumnes. 

▪ D’altra banda, hi ha un quart centre tancat, l’Institut Escola Ubach de Terrassa, a causa 
d’una plaga de vespes velutines. S’estan fent les corresponents tasques de fumigació del 
centre, que té 515 alumnes.   



 17 grups confinats en diferents territoris  

Al marge dels centres completament tancats, hi ha 17 grups confinats als serveis territorials de 
Tarragona, Barcelona comarques, Catalunya Central, Consorci d’Educació de Barcelona, Vallès 
Occidental, Maresme-Vallès Oriental i Girona. 

▪ Benjamin Franklin (Barcelona) 

▪ Institut Pedralbes (Barcelona) 

▪ Llar d’Infants Tintín (Barcelona) 

▪ Institut Jaume I (Salou) 

▪ Escola Pau del Clos (Tarragona) 

▪ Llar d'infants Diví Pastor (Igualada) 

▪ Llar d’infants Blancaneus (Torelló) 

▪ Escola Bressol Municipal els Pinetons (Mollet) 

▪ Escola Bressol Municipal el Teler (Granollers)  

▪ Escola Ponent (Granollers) 

▪ Escola Privada Hammelin (Montgat) 

▪ Escola 25 de setembre (Rubí) 

▪ Centre Concertat Cultural Fluvià (Badalona) 

▪ Maristes (Girona) 

▪ Escola Taialà (Girona) 

 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R torna a 0.9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

 

 

 

 

 



Bona tarda, 

El CHP Bigues i Riells informa del confinament de tot l'equip femení sènior per un contacte 
amb un positiu fa uns dies. 

Us trasllado la comunicació. 

Us informem que l'equip de ok lliga no podrà jugar aquesta nit a Voltregà perquè estan totes 
les jugadores en quarantena per haver estat en contacte amb un positiu per Covid el passat 
diumenge. Es un exercici de responsabilitat de les jugadores i del club que, de moment, no 
tenen cap símptoma ni confirmació de positiu. Seguint els protocols únicament estan obligades 
a respectar la quarantena les persones que van estar en contacte directa amb la persona 
afectada. 

Vull felicitar a tot el club per la gestió de la situació i l'extrema mostra de responsabilitat. 

En aquest casos és allà on millor podeu veure els valors de les nostres entitats esportives, 
molts ànims i paciència en aquest impàs de d'espera dels resultats.  

Des de l'ajuntament estem gestionant la realització dels PCR a tota la plantilla, aviat tindrem 
notícies. 

Per altre banda seguim amb 7 casos positius a Bigues i Riells del Fai i la bona notícia és q 
continuem amb la tendència de baixar tmb a l'area Bàsica de la Vall del Tenes amb 27 casos 
ahir dels 33 de fa una setmana. 

Avui 2on dia d'escola amb la mateixa normalitat d'ahir, cap incident. 

Bueno demà més. 

Seguim 

  



16-9-2020 

Actualització dels casos positius de Covid-19 als centres educatius 

📍En total avui hi ha 72 professionals educatius i 54 alumnes amb resultat positiu de Covid-19; 
fet que suposa un 0,05% de la plantilla i un 0,003% del total d’alumnat 

👉Quan fa tres dies que ha començat el curs escolar, els centres educatius catalans tenen 34 
grups en confinament a causa de casos positius de Covid-19. Així ho han exposat la secretària 
general d’Educació, Núria Cuenca, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en la primera 
de les rodes de premsa setmanals per actualitzar el seguiment de la pandèmia en l’àmbit 
educatiu. 

 Núria Cuenca ha informat que a data d’avui hi ha un total de 72 professionals de l’educació 
amb resultat positiu de Covid-19, i 54 alumnes. “Això suposa un 0,05% de casos positius 
respecte el total de plantilla de professionals de l’educació, i un 0,003% del total d’alumnat 
d’arreu de Catalunya”, ha destacat. 

 Incloent els casos positius, la xifra de professionals confinats és de 285 –el 0,19% del total- i la 
d’alumnes de 516 –fet que suposa un 0,03% respecte la xifra global d’alumnat-.  

 La secretària general d’Educació ha volgut agrair l'esforç dels centres “per aconseguir que les 
escoles obrin amb una certa normalitat”, i també ha posat de manifest la confiança de les 
famílies “portant els seus fills a les escoles, per comprendre les dificultats que suposa 
organitzar un centre i un sistema educatiu amb una pandèmia”. Finalment, ha ressaltat el 
paper de l’alumnat per conviure amb les mesures implantades “per tal que pugin tenir una 
activitat escolar el màxim normalitzada possible”. 

 El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha fet una valoració positiva del funcionament 
del protocol de gestió de casos. “Hi haurà aspectes que anirem millorant, però en els casos que 
s’han detectat fins ara s’ha seguit l’establert”, ha dit Ramentol abans de matisar que, tot i que 
el baix nombre de casos identificats fins ara no permeten valorar l’impacte epidemiològic que 
ha tingut l’obertura de les escoles “l’evidència disponible, cada vegada més refrendada 
internacionalment” indica que si es compleixen els patrons viscuts a altres països, la major part 
dels casos que es donin en infants s’hauran contagiat fora de l’àmbit escolar. 

 En aquest sentit, el secretari general ha assegurat que, avui, “les escoles no amplifiquen la 
transmissió comunitària, però si pateixen la transmissió que hi hagi a la comunitat on 
s’insereixen”. Per això, ha dit, per garantir l’èxit de la represa del curs escolar “continua sent 
primordial reduir la incidència acumulada a nivell comunitari”. Ramentol ha reiterat que, 
malgrat que ara s’està en una fase estable de casos, “seguim amb un índex de risc de rebrot 
inadmissiblement elevat”. “Cal no abaixar la guàrdia i ser igual d’exigents amb les escoles a 
l’hora d’aplicar les mesures de seguretat individual i col·lectiva com ho hem de ser fora dels 
centres, en l’àmbit social i familiar”, ha reblat. 

  34 grups confinats en diferents territoris  



 Es mantenen les 2 escoles que no han començat el curs per casos de coronavirus entre el 
professorat abans de començar l’activitat lectiva: l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, 
i l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya), totes dues obriran demà. D’altra banda, 
continua confinada la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín), per positiu en 
un alumne. 

 L’Institut Escola Ubach de Terrassa -tancat a causa d’una plaga de vespes velutines- també 
obrirà demà dijous. 

 En total, hi ha 34 grups confinats en tot el país, 7 dels quals són escoles bressol, que van iniciar 
la seva activitat abans del 14 de setembre. Els nous grups són: 

 ▪ Jesuïtes de Sant Ignasi (Barcelona) 

▪ Escola Santa Maria del Mar (Salou) 

▪ Llar infants Els picarols (Manlleu) 

▪ Escola Ildefons Cerdà (Centelles). 

▪ Escola Carles Capdevila (Balenyà) 

▪ Escola Mary Ward (Badalona). 

▪ Escola Salvat Papasseit (Santa Coloma de Gramenet) 

▪ Escola de Forallac (Forallac, Girona) 

▪ Institut de Santa Eugènia 

▪ Institut Sant Feliu de Guíxols 

▪ Institut Joan Oró (Lleida) 

▪ Institut Torre Roja (Viladecans) 

▪ Salesians (Sant Boi del Llobregat) 

▪ Escola Bon Soleil (Gavà) 

▪ Escola bressol hospital universitari Vall d’Hebron (Barcelona) 

▪ Escola Diputació (Barcelona) 

  



17-9-2020 

Bona nit 

9 casos actius a Bigues i Riells del Fai a data d'avui per la Covid 19. 

L’Àrea Bàsica de la Vall del Tenes registra un cas més q fa una setmana 25 actualment. 

Recordeu q si necessiteu el suport de l'ajuntament en cas de ser positius només cal trucar al 93 
865 62 25. 

Gràcies pel vostre esforç i sacrifici 

 

Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatiu 

📍El 99,1% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

A data d’avui, hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius d’arreu de Catalunya 

El 99,1% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data 
d’avui, hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius dels diferents territoris a causa del 
coronavirus. 

Hi ha dues escoles que no havien començat el curs per casos de Covid-19 entre el professorat i 
que avui han iniciat la seva activitat lectiva: l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, i 
l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya). 

D’altra banda, es manté confinada la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín) 
i s’afegeix l’Escola bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona. 

Els 52 centres amb grups confinats es diferencien per aquesta tipologia: 

Llar d’infants privades: 4 

Llar d’infants municipals: 12 

Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 16 

Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 11 

Instituts Escola: 3 

Centres privats concertats: 14 

Centres privats: 8 

  



18-9-2020 

Bona tarda 

Avui us dono dades dels centres escolars, evolució de la situació i novetats. 

Avui tornem a Baixar en l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes,  moderadament... però va baixant. 

A Bigues i Riells del Fai avui donem un alta i sumen un nou positiu més, això deixa la dada en 9 
casos actius al municipi. 

A últimes hores del matí és confirma un positiu d'un infant, la família ha informat i era un cas 
en seguiment des de feia uns dies per febre, en principi aquest cas no ha fet necessari el 
confinament de cap aula escolar  segons ha valorat cat salut tot i que seguirem atents a 
l'evolució i a les instruccions del departament al respecte. 

Només us vull confirmar que tant la família, com el centre van actuar de forma responsable en 
tot moment i això fa més fàcil la gestió. 

👆 Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatius 

📍El 98,4% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

 📍A data d’avui, hi ha 111 grups confinats en 87 centres educatius d’arreu de Catalunya a 
causa del coronavirus. 

Es mantenen confinades la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín) i  l’Escola 
bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona. 

El nombre de grups confinats en funció de la tipologia de centre és la següent: 

▪ Llar d’infants privades: 4 

▪ Llar d’infants municipals: 14 

▪ Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 31 

▪ Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 23 

▪ Escola d’ensenyaments artístics superiors: 1 

▪ Instituts Escola: 4 

▪ Centres privats concertats: 26 

▪ Centres privats: 8 

Recordeu que és important comunicar els casos positius per fer una bona gestió de cadascun 
d'ells, en aquests casos cal trucar al 93 865 62 25. 



Per últim en aquestes èpoques molts usuaris confonen el funcionament de les xarxes socials i 
es produeixen per desconeixement situacions no desitjades per infants i adults, recordeu que 
els menors tenen accés a molta informació i cal una supervisió com recomanen mossos. 

Us trasllado el comunicat. 

Els joves d’avui es troben i es relacionen a les xarxes socials de forma natural; s'envien 
missatges, xategen, tenen perfils a les xarxes socials, blocs, pengen fotos i les comenten, 
comparteixen arxius... I aprenen ràpidament a utilitzar qualsevol nova xarxa social o prestació 
dels dispositius que tenen o que hi ha a casa. 

Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes; tot depèn de com s'utilitzin. Els pares i mares i 
els docents, per als quals de vegades és un entorn força nou, heu d’educar-los també per fer 
un ús responsable i segur de les xarxes socials. 

 Demà més 

  



20-9-2020 

Bona tarda,  

Tot i la bona tendència a l’àrea Bàsica de la Vall del Tenes. 

Al municipi passem de 9 a 12 casos actius amb tres positius dins un nucli familiar. En aquest 
cas i per la implicació d'un centre escolar ja  informat ahir, és precedirà aquesta tarda a valorar 
per cat salut l'actuació. 

Els pares i alumnes afectats són informats pel centre seguint els protocols, si no teniu cap 
comunicació és per q no esteu dins els grups a confinar i cal mantenir la calma i deixar treballar 
als professionals. 

Dels tres casos son dos germans ( un ja informat divendres) I un adult. 

Esperem la informació per facilitar al màxim espais per fer els PCR q Cat salut consideri. 

Ja sabem tots plegats com procedir i q fer, us demano en aquestes situacions la màxima 
col·laboració, és el paper q podem fer de manera més efectiva i sempre seguint les 
instruccions del centre i Cat Salut. 

Gràcies per la paciència i la comprensió. 

 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R torna a 0,9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

  



21-9-2020 

Bona tarda  

 

Avui us adjunto tmb dades dels centres escolars del país i del municipi amb la info de la 
situació de la Covid 19 diària. 

 

A Bigues i Riells del Fai després d'aquest cap de setmana hi tenim informats un total de 13 
positius facilitats per cap salut actius i en  aillament dins dels 15 dies q indica el protocol. 

 

Aquest cap de setmana incorporem 4 positius nous i 3 altes, els 4 positius són una persona 
individual i 3 d'un mateix nucli familiar, les altes q abandonen l'aillament són una parella i un 
cas individual. 

 

En les properes hores tindrem més resultats i la dada positiva és q d'aquest 4 casos són 
producte de més de 40 pcr fets en els últims 5 dies. 

 

Despres de valorar la actuació dels contagis de  l'escola del Colomer he procedit a demanar al 
CHP Bigues i Riells del Fai l'aillament preventiu de dos equips, en contacte amb un dels positius 
la pasada setmana, dins aquesta actuacio s'ha informat a Catsalut de la existencia de jugadors i 
jugadores d'altres poblacions per q prenguin les messures adients a cada municipi i centre 
escolar. 

 

Us comunico tmb q l'evolució de tots els casos  és positiva i q de fet varios no presenten cap 
sipmtoma. En les properes hores el centre educatiu rebrà instruccions de com és faran tots els 
PCR i ell lloc al igual q el club. 

 

L'Area Bàsica de la Vall del Tenes continua la tendència de baixar positius avui -2 respecte a fa 
una setmana. 

 

Adjunto les dades. 

 

Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatius 



 

📍El 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

 

📍A data d’avui, hi ha 303 grups confinats en 218 centres educatius d’arreu de Catalunya 

 

El 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data 
d’avui, hi ha 303 grups confinats en 218 centres educatius dels diferents territoris a causa del 
coronavirus. 

S’ha confinat la llar d’infants municipal de Can Dragó, que s’afegeix a la llar d’infants Petit 
Montessori (antiga llar d’infants Tintín) i  l’Escola bressol municipal de Gràcia. 

El nombre de grups confinats en funció de la tipologia de centre és la següent: 

 

▪ Llar d’infants privades: 6 

▪ Llar d’infants municipals: 43 

▪ Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 104 

▪ Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 71 

▪ Escola d’ensenyaments artístics superiors: 1 

▪ Instituts Escola: 6 

▪ Centres privats concertats: 60 

▪ Centres privats: 10 

▪ Centres d’educació especial: 2 

 

Demà més. 

 

Als treballadors del Bon Area ja o fan 

https://twitter.com/aramollet/status/1306632264613330946?s=12 

https://www.instagram.com/p/CFPpqHjIm7Z/?igshid=7qe8h9yemq8e 

https://www.facebook.com/149865491741331/posts/3407529369308244/ 

Algú més està sense WiFi? 



Jo en tinc 

17 de Setembre del 2020 

 

Bona nit 

 

9 casos actius a Bigues i Riells del Fai a data d'avui per la Covid 19. 

 

 l'Area Bàsica de la Vall del Tenes registra un cas més q fa una setmana 25 actualment. 

 

Recordeu q si necessiteu el suport de l'ajuntament en cas de ser positius només cal trucar al 93 
865 62 25. 

 

Gràcies pel vostre esforç i sacrifici 

Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatiu 

 

 

📍El 99,1% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

 

  

 

A data d’avui, hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius d’arreu de Catalunya 

 

El 99,1% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data 
d’avui, hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius dels diferents territoris a causa del 
coronavirus. 

Hi ha dues escoles que no havien començat el curs per casos de Covid-19 entre el professorat i 
que avui han iniciat la seva activitat lectiva: l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, i 
l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya). 

D’altra banda, es manté confinada la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín) 
i s’afegeix l’Escola bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona. 



Els 52 centres amb grups confinats es diferencien per aquesta tipologia: 

 

Llar d’infants privades: 4 

 

Llar d’infants municipals: 12 

 

Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 16 

 

Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 11 

 

Instituts Escola: 3 

 

Centres privats concertats: 14 

 

Centres privats: 8 

On és la plaça de la fruita exactament?   

Es la plaça d darrere de can cirera Marta! 

Ah...ok gràcies? 

Nosotros muy mal el wifi 

https://www.facebook.com/39439020663/posts/10158477109540664/ 

Recomanacions de l'agència de Salut Pública a l.hora de mantenir relacions sexuals.. 

😱 

En sèrio???  

Q algú em digui q avui és 28 de desembre!!! 

No.. no es 28 de desembre..     

https://twitter.com/boye_g/status/1306460430106320896?s=08 

 



 

Desitjo que sigui veritat.. 

https://www.facebook.com/149865491741331/posts/3407529369308244/?vh=e&extid=obNR
1o8sWoaV8J9S&d=w 

Feina feta durant el primer any de mandat de l'ajuntament 2019-2023. Avui regidoria de noves 
tecnologies, administració electrònica i transparència 

http://locals.esquerra.cat/biguesiriells/document/9501 

Feu-ne difusió. També hi ha post a twitter i facebook 

https://twitter.com/ERC_BiR/status/1306866184655118338 

https://www.facebook.com/esquerrabiguesiriells/posts/3588920231142757 

Per aquesta peli s'ha de treure entrada anticipada? On? 

Allà mateix 

Ok...sabeu si també passaran el corto relacionat? 

Ni idea 

Ostres Marta, que jo sapiga no 

Companys de Mollet a judici. La fiscalia espanyola no afluixa 

👍🏼 

Hoy se envió, la Merkel 

El tema de mi abuelo y me costo un pastón 

👍🏻 

Pero vamos a todas, 

😔 

👏👏👏 

Avui anem tard 

👍 

Companys/es, la casa Torras de Caldes tanca.  

Ven les peçes rebaixades.  

De les 11 a les 7.  



Hi han coses que estan prou bé 

Caçadores d’home a 50€ 

Per si a algú l’interessa. Jo he anat aquest mati 

Pots pasar adreça sius-plau !! 

Si veniu cap a Caldes des de Bigues és a la zona industrial de l’esquerra. 

Hi ha parking davant i dins. Primer pis seguint indicació de visitants 

Gracies !!!! 

😃 

18 de Setembre del 2020 

 

Bona tarda 

 

Avui us dono dades dels centres escolars, evolució de la situació i novetats. 

 

Avui tornem a Baixar en l'area Bàsica de la Vall del Tenes,  moderadament... però va baixant. 

 

A Bigues i Riells del Fai avui donem un alta i sumen un nou positiu més, això deixa la dada en 9 
casos actius al municipi. 

 

A últimes hores del matí és confirma un positiu d'un infant, la família ha informat i era un cas 
en seguiment des de feia uns dies per febre, en principi aquest cas no ha fet necesari el 
confinament de cap aula escolar  segons ha valorat cat salut tot i que seguirem atents a 
l'evolució i a les instruccions del departament al respecte. 

 

Només us vull confirmar que tant la família, com el centre van actuar de forma responsable en 
tot moment i això fa més fàcil la gestió. 

 

👆 Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatius 

 



📍El 98,4% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

  

📍A data d’avui, hi ha 111 grups confinats en 87 centres educatius d’arreu de Catalunya a 
causa del coronavirus. 

 

Es mantenen confinades la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín) i  l’Escola 
bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona. 

 

El nombre de grups confinats en funció de la tipologia de centre és la següent: 

▪ Llar d’infants privades: 4 

▪ Llar d’infants municipals: 14 

▪ Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 31 

▪ Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 23 

▪ Escola d’ensenyaments artístics superiors: 1 

▪ Instituts Escola: 4 

▪ Centres privats concertats: 26 

▪ Centres privats: 8 

 

Recordeu que és important comunicar els casos positius per fer una bona gestió de cadascun 
d'ells, en aquests casos cal trucar al 93 865 62 25. 

 

Per últim en aquestes èpoques molts usuaris confonen el funcionament de les xarxes socials i 
es produeixen per desconeixement situacions no desitjades per infants i adults, recordeu que 
els menors tenen accés a molta informació i cal una supervisió com recomanen mossos. 

 

Us trasllado el comunicat. 

 

Els joves d’avui es troben i es relacionen a les xarxes socials de forma natural; s'envien 
missatges, xategen, tenen perfils a les xarxes socials, blocs, pengen fotos i les comenten, 
comparteixen arxius... I aprenen ràpidament a utilitzar qualsevol nova xarxa social o prestació 
dels dispositius que tenen o que hi ha a casa. 



 

Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes; tot depèn de com s'utilitzin. Els pares i mares i 
els docents, per als quals de vegades és un entorn força nou, heu d’educar-los també per fer 
un ús responsable i segur de les xarxes socials. 

  

Demà més 

❤  

Corinna diu que Joan Carles va ser víctima d'"un cop d'estat intern" liderat per Sofia 

https://www.ccma.cat/324/corinna-diu-que-joan-carles-va-ser-victima-d-un-cop-destat-intern-
liderat-per-sofia/noticia/3047496/ 

Son pateticos 

http://locals.esquerra.cat/vallesoriental/article/104265/tornarem-a-vencer-tindra-35-
presentacions-al-valles-oriental 

https://twitter.com/ERCVallesOr/status/1306975048004243457?s=20 

👍👏👏👏 

😂 

😂😂😂😂😂😂 

😂😂😂 

     

Això em passa a mí 

Feina feta durant el primer any de mandat de l'ajuntament 2019-2023. Avui regidoria de 
participació ciutadana i voluntariat 

http://locals.esquerra.cat/biguesiriells/document/9502 

Feu-ne difusió. També hi ha post a twitter i facebook 

https://twitter.com/ERC_BiR/status/1307240490769752068 

https://www.facebook.com/esquerrabiguesiriells/posts/3592188237482623 

https://twitter.com/martajimeno/status/1306931675742580737?s=12 

La abdicación de Felipe VI, la última solución para la democracia española  

 



 https://diario16.com/la-abdicacion-de-felipe-vi-la-ultima-solucion-para-la-democracia-
espanola/ 

https://s.bluemail.me/ws/zKrOePBQo8F 

Bon dia, tinc unes baranes per llit, tipus a les d’hospital, en molt bon estat que no faig servir i 
regalo a qui les pugui necessitar. 

Si sabeu d’algú 

Espero que us agradi tant com a mi... Crec que m'ha sortit una obra mestre! 

 

https://drive.google.com/file/d/1iVURbjo2Juv8otA_IGjS3Gbre6FYqEWM/view?usp=drivesdk 

Felicitats Jordi !! Ets un crack !! 

Gràcies Toni 

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32818/positiu/coronavirus/escola/colom
er/bigues/riells/fa/confinar/classe 

Potser molts no valoran la dificultat de crear una sessió de dance i house com la teva, 
requereix coneixement musical, tècnic i gust. Son moltes hores de practica i dedicació. 

Efectivament Toni... I que feia més de 30 anys que ho tenia deixat i milloro dia a dia des de 
l'any passar! 

Passat... Gràcies 

I ara amb equips quasi professionals... 

😉 

Jordi !!! Ets un crak !!!!! 

Gràcies Jaume 

Es nota, les transicions son perfectes, les modificacions dels bpm son impecables. 

  

  

Dientes salsa varvacoa 

Tenim un arc de Sant Martí molt baix 😃 

Que maco!!! 

Que xulo 



Com ho tenim pel Jazz? 

Ho pregunto per la pluja 

Be 

Ja estem aqui 

La mascareta me la poso al coll 

Es un dels ocupas de Manantials... 

Un fresco antisistema 

😡😡😡 

Quina barra 

Fem-nos la idea de que està assegut a us taula a una Terrassa de bar 

Sense comentaris 

 ♀  no anem pas bé 

Torna la cultura a #Bigues  

 

#FestivalJazz #PianoBar #Music #BiguesIRiells #LaVallDelTenes #CinglesDeBertí #CulturaSegura 

https://www.instagram.com/p/CFU6iEfllNp/?igshid=j1vjjir2j5fs 

Gaudint del jazz...genial!! ❤  

https://twitter.com/DonesVO/status/1307313843203444737?s=08 

❤  

La Ponsatí es podria mirar el melic enlloc de tocar els nassos a ERC? 

Quina barra 

Feina feta durant el primer any de mandat de l'ajuntament 2019-2023. Avui regidoria de Riells 
del Fai 

http://locals.esquerra.cat/biguesiriells/document/9503 

Feu-ne difusió. També hi ha post a twitter i facebook 

https://www.facebook.com/esquerrabiguesiriells/posts/3595311813836932 

https://twitter.com/ERC_BiR/status/1307602680056078336 

💕 



Avui visita a la Casa Vicens 

😍😍😍 

Una amiga publica això "Hoy hace exactamente 3 años que fuerzas paramilitares españolas 
asaltaron edificios del gobierno catalán, arrestaron miembros de este gobierno y al mismo 
tiempo un ministro dictó ilegalmente por decreto la suspensión del Artículo 2 de la 
Constitución Española y el título 6º del Estatuto. 

Un Golpe de Estado de libro." 

20S per no oblidar 

Ni olvidó ni perdón 

Bufff quina sort tenim  ♂  ♂  

Tornant al tema de la "decoració" de Barcelona...podeu veure fotos al pots ⤵  de com ha 
copiat d'altres ciutats...que poc original! 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223792775066772&id=1216176927 

Calma 

...i fer aquesta despesa en mig de la crisi que vivim es de molt poca sensibilitat social 

Aixo es el k li dic a la meva dona    

La escala que van fer nova no m’agrada. S’assembla a la del Gugenheim de NY però amb 
graons. 

20 de Setembre del 2020 

 

Bona tarda,  

 

Tot i la bona tendència a l'area Bàsica de la Vall del Tenes. 

 

Al municipi pasem de 9 a 12 casos actius amb tres positius dins un nucli familiar. En aquest cas 
i per la implicacio d'un centre escolar ja  infornat ahir, és precedirá aquesta tarda a valorar per 
cat salut l'actuació. 

 

Els pares i alumnes afectats són informats pel centre seguint els protocols, si no teniu cap 
comunicació és per q no esteu dins els grups a confinar i cal mantenir la calma i deixar treballar 
als profesionals. 



 

Dels tres casos son dos germans ( un ja informat divendres) I un adult. 

 

Esperem la informació per facilitar al màxim espais per fer els PCR q Cat salut consideri. 

 

Ja sabem tots plegats com procedir i q fer, us demano en aquestes situacions la màxima 
col·laboració, és el paper q podem fer de manera més efectiva i sempre seguint les 
instruccions del centre i Cat Salut. 

 

Gràcies per la paciència i la comprensió. 

☀ Bon dia❗ 

👆👆 l'informe d'avui 

La R torna a 0,9 i Casos totals decreixen respecte 7 dies anteriors. 

😅 

    

https://twitter.com/MiquelPueyo/status/1307773549789224961?s=08 

👏 

Una pregunta, és cert que s.esta fent una prova pilot en una escola amb l.assignatura de religió 
Islàmica i que ha sigut aprovat amb el vist.i.plau d.ERC? 

Jo crec en la diversitat... Per tant l'error per mi és dir-li religió a una assignatura que hauria de 
dir-se religions. 

Católica, ortodoxa, islàmica, protestant... Fins i tot el laïcisme! 

L.ideal sería una asignatura que englobessi l estudi de TOTES les religions i cultures del món. El 
que no trobo bé, és que s'imparteixi per una banda religió catòlica per altre religió islàmica, 
després q vindrà, l.ortodoxa i la protestant O la budista... I qui impartirà les classes d.aquesta 
religió? Pq la catòlica en principi són teòlegs qui la donen, tenen estudis universitaris.. aquí en 
aquest cas qui donarà aquesta classe 

Els imams?? 

D'aquests en tinc molts a la nevera... 

Conyes a part, estic d'acord! 



 imans. Corrector quina merda... 

No... Si ho havies posat bé! 

    

😅quin lio 

Això pasa per tenir els dits massa gruixuts 

O el teclat del telèfon massa petit... 

http://locals.esquerra.cat/biguesiriells/document/9504 

Feu-ne difusió. També hi ha post a twitter i facebook 

https://www.facebook.com/esquerrabiguesiriells/posts/3598295306871916 

https://twitter.com/ERC_BiR/status/1307947365316341760 

Lo ideal...cap religió a les escoles...ja n'hi ha ciències socials per a que estudiïn història de les 
religions...hi ha moltes coses pendents d'ensenyar per falta de temps...més educació cívica per 
exemple 

Estic d'acord... Però "con la iglesia hemos topado", amb la quantitat d'escoles religioses, al 
menys que parlin de totes i del laïcisme també... 

Catequesi a les esglésies i el que correspongui a les mesquites.  

L'escola pública ha de ser laica. 

Totalment d'acord Ricardo !!! 

Estic d'acord, però les escoles religioses no ho acceptaran. 

Ja podríem topar d'una vegada per totes 😜 

    

😂 

NO T'HO PERDIS 

 

Aquesta tarda, a les 19:00h ⏰ segueix la conversa oberta de la secretària general d'Esquerra 
Republicana, Marta Rovira, en la presentació del llibre 📚Tornarem a vèncer (i com ho farem) a 
Ona Llibres. 

 

📲 Podeu seguir l'acte en streaming i amb el hashtag #TornaremAVèncerONA 👉 
youtube.com/OnaLlibres 



20 de Setembre  

Bona tarda  

Avui us adjunto tmb dades dels centres escolars del país i del municipi amb la info de la 
situació de la Covid 19 diària. 

A Bigues i Riells del Fai després d'aquest cap de setmana hi tenim informats un total de 13 
positius facilitats per cap salut actius i en  aïllament dins dels 15 dies q indica el protocol. 

Aquest cap de setmana incorporem 4 positius nous i 3 altes, els 4 positius són una persona 
individual i 3 d'un mateix nucli familiar, les altes q abandonen l’aïllament són una parella i un 
cas individual. 

En les properes hores tindrem més resultats i la dada positiva és q d'aquest 4 casos són 
producte de més de 40 pcr fets en els últims 5 dies. 

Després de valorar la actuació dels contagis de  l'escola del Colomer he procedit a demanar al 
CHP Bigues i Riells del Fai l’aïllament preventiu de dos equips, en contacte amb un dels positius 
la passada setmana, dins aquesta actuació s'ha informat a CatSalut de la existència de jugadors 
i jugadores d'altres poblacions per q prenguin les mesures adients a cada municipi i centre 
escolar. 

Us comunico tmb q l'evolució de tots els casos  és positiva i q de fet varis no presenten cap 
símptoma. En les properes hores el centre educatiu rebrà instruccions de com és faran tots els 
PCR i ell lloc al igual q el club. 

L'Àrea Bàsica de la Vall del Tenes continua la tendència de baixar positius avui -2 respecte a fa 
una setmana. 

Adjunto les dades. 

 

Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatius 

📍El 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament 

📍A data d’avui, hi ha 303 grups confinats en 218 centres educatius d’arreu de Catalunya 

El 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data 
d’avui, hi ha 303 grups confinats en 218 centres educatius dels diferents territoris a causa del 
coronavirus. 

S’ha confinat la llar d’infants municipal de Can Dragó, que s’afegeix a la llar d’infants Petit 
Montessori (antiga llar d’infants Tintín) i  l’Escola bressol municipal de Gràcia. 

El nombre de grups confinats en funció de la tipologia de centre és la següent: 

▪ Llar d’infants privades: 6 



▪ Llar d’infants municipals: 43 

▪ Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 104 

▪ Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 71 

▪ Escola d’ensenyaments artístics superiors: 1 

▪ Instituts Escola: 6 

▪ Centres privats concertats: 60 

▪ Centres privats: 10 

▪ Centres d’educació especial: 2 

Demà més. 

 

Benvolgudes famílies afectades del CEIP El Colomer., 

Des del Departament de Salut i concretament, els gestors de la nostra zona, ens avisen que 
demà dimarts 22 de setembre de 2020, a les 11:30h del matí es realitzaran les proves PCR dels 
alumnes dels tres grups confinats a l'exterior del Centre Cívic del Rieral de Bigues. 

Moltes gràcies, 

 

Prova pilot en els desplaçaments de l'autobús urbà que fa parada a l'Institut direcció Racó del 
Bosc  

A partir de demà se'n modificarà la ruta per descongestionar 

Des del Consistori volem informar que demà es farà una prova pilot amb l'objectiu de resoldre 
el desplaçament dels alumnes que a les 14.35 hores agafen el transport públic que passa per la 
parada de l'Institut i fa la ruta direcció Racó del Bosc. 

A les 14.35 hores sortirà l'autobús fins al centre del municipi, on finalitzarà el seu trajecte, a la 
parada del pavelló municipal. Tornarà a l'Institut a recollir de nou els alumnes per dirigir-se cap 
a Can Barri, Riells i Racó del Bosc. 

 Demà aquells que agafin l'autobús per parar al centre de Bigues hauran de pujar al de les 
14.35 h.  La resta d'alumnes, que baixen a les parades de Can Barri, Riells del Fai i Racó del 
Bosc, hauran d'agafar un segon autobús, a les 14.45 h aproximadament. 

 Esperem que aquesta prova que es durà a terme DEMÀ DIMARTS DIA 22 DE SETEMBRE, 
funcioni i descongestioni el servei. 

  



22-9-2020 

Bon dia  

Avui volia fer costat a les famílies q es faran el PCR i veure com va la prova del bus urbà, 
malauradament ahir "intentant fer esport" vaig patir un accident i per període d'uns dies 
continuaré la feina des de casa. 

La Regidora Mayte Escobar 1a tinent d'alcalde és farà càrrec de totes les reunions presencials  
juntament amb la resta de Regidors i regidores, he informat als companys de la resta de 
formacions, aquest dies faré seguiment i feina de forma telemàtica. 

Gràcies a tots i totes. 

  



 


