
Recull de missatges diaris de Joan Galiano durant el confinament (primavera 2020) 
 
 
14-3-2020 
 
Bona nit,  
 
Primer de tot gràcies per la col·laboració majoritària de tots i totes. 
Us demanaria nomes compartir informació oficial i no notícies no contrastades. 
Us informo q el primer dia de confinament a funcionat dins els protocols establerts,  els comerços fan la 
seva feina en funció de les normatives i els subministrament estan garantits per tothom. 
És una situació extrema i cal continuar amb tots aquells protocols implantats pel regne espanya, 
generalitat i autoritats sanitàries. 
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/primers-casos-positius-a-bigues-i-riells-i-
cardedeu/?fbclid=IwAR32WD5E5k6NN_c8ljUylICtobv44iVt5McT3tD0G7PTUqbGXTxIn3J_xz8  
En aquesta situació sempre surt el millor de les societats i per desgràcia tmb ho pitjor...siguem 
conscients de q no existeix cap protocol de venda a domicili de productes farmacèutics per exemple. 
Cada dia us farem un resum de la evolució del confinament i us torno a demanar paciència i comprensió.  
Atentament  
Joan Galiano  
Alcalde de Bigues i Riells del Fai 
  



15-3-2020 
 
BAN 
 
Aprovació de l’estat d’alarma 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Galiano i Peralta, Alcalde de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 
 
INFORMO 
 
El Govern de l’Estat, en exercici de les facultats que li atribueix l’article 4, apartat b) de l’article 116.2 de 
la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels Estats d’Alarma, Excepció i Setge, ha aprovat el Reial Decret 
463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària causada pel COVID-19. A continuació n’assenyalem les mesures més destacades des de la 
perspectiva municipal.  
 
1.- Autoritats competents:  
 
L’autoritat competent és el Govern de l’Estat.  
 
Per a l’exercici de les funcions contemplades en el Reial Decret seran autoritats competents delegades, 
segons la matèria:  
 
a) La titular del Ministeri de Defensa.  
b) El titular del Ministeri d’Interior.  
c) El titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.  
d) El titular del Ministeri de Sanitat.  
 
En les àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència de cap altre dels ministeris 
esmentats serà autoritat competent delegada el titular del Ministeri de Sanitat.  
 
S’activa el Comitè de Situació previst a la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, com a 
òrgan de suport.  
 
2.- Gestió ordinària dels serveis:  
 
Cada Administració autonòmica i local conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en 
la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que cregui necessàries en el marc de les 
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma.  
 
3.- Policia i Protecció Civil:  
 
Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, dels Mossos d’Esquadra i de les Policies 
Locals, restaran sota les ordres directes del Ministre de l’Interior en allò que sigui necessari per a la 
protecció de persones, béns i llocs. El Ministre els podrà imposar serveis extraordinaris per la seva 
duració o naturalesa.  
 
Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions de persones, béns, vehicles, locals i 
establiments que siguin necessàries per comprovar i impedir que no es portin a terme els serveis i 
activitats suspesos.  



Els serveis d’intervenció i assistència en emergències de protecció civil actuaran sota la dependència 
funcional del Ministre de l’Interior.  
 
En darrer terme, si s’estima necessari i se’n donen les condicions, les autoritats competents podrien 
requerir l’actuació de les Forces Armades.  
 
4.- Restriccions a la llibertat de circulació de les persones  
 
Els ciutadans només podran circular per les vies d’ús públic per a les següents activitats:  
 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.  
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.  
c)Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.  
d) Retorn al lloc de residència habitual.  
e) Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones 
especialment vulnerables.  
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.  
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.  
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que 
s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.  
 
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les 
anteriors activitats o per l'abastiment en benzineres o estacions de servei.  
 
El Ministre de l’Interior podrà acordar el tancament o la restricció de la circulació en carreteres.  
 
5.- Requises temporals i prestacions personals obligatòries:  
 
Les autoritats competents podran acordar, d’ofici o a sol·licitud de les Comunitats Autònomes o de les 
Entitats Locals, que es practiquin requises temporals de tota mena de béns necessaris per al compliment 
de les finalitats del Reial Decret. També es podrà imposar la realització de prestacions personals 
obligatòries. 
 
6.- Mesures de contenció:  
 
a) Àmbit educatiu: suspensió de tota activitat educativa presencial a tots els centres. Cal fer ús de les 
modalitats educatives “on line” o a distància sempre que sigui possible.  
 
b) Àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats 
d’hostaleria i restauració, i altres d’addicionals:  
 
Suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, amb l’excepció dels que es 
relacionen a continuació: establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns 
de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes 
higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i 
de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o 
correspondència, tintoreries i bugaderies.  
 
Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que l'autoritat competent consideri que pot suposar un 
risc de contagi.  



El temps de permanència en els establiments oberts haurà de ser l’estrictament necessari per a 
l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat i no s’hi podran consumir productes.  
 
S’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantenen la distància de 
seguretat.  
 
Se suspèn l'obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com locals i 
establiments on es duguin a terme espectacles públics i les activitats esportives i d'oci indicades en 
l'annex del Reial decret.  
 
Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració i només es podran prestar els serveis de lliurament a 
domicili.  
 
Se suspenen revetlles, desfilades i festes populars.  
 
c) Llocs de culte, i cerimònies civils i religioses: Assistència condicionada a l’adopció de mesures 
organitzatives per garantir el manteniment de la distància de almenys un metre entre els assistents.  
 
7.- Reforçament del “Sistema Nacional de Salud”:  
 
Totes les autoritats civils de les administracions públiques, i en particular les sanitàries, així com els 
treballadors i funcionaris, resten sota les ordres directes del Ministre de Sanitat en tot allò necessari per 
a la protecció de persones, béns i llocs. 
 
 Les Administracions públiques autonòmiques i locals mantenen la gestió ordinària dels serveis 
sanitaris.  
 
El Ministre podrà determinar la millor distribució en el territori de l’estat de tots els mitjans tècnics i 
personals.  
 
El Ministre de Sanitat també podrà exercir les facultats necessàries respecte els centres sanitaris 
privats.  
 
8.- Assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública:  
 
El Ministre de Sanitat podrà:  
 
Impartir ordres per assegurar l’abastiment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de 
producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. 
 
 Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol 
naturalesa, inclosos centres sanitaris privats i la indústria farmacèutica.  
 
Practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries.  
 
9.- Transports:  
 
El Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana resta habilitat per dictar els acords, resolucions i 
disposicions que siguin necessaris.  
 



Tots els serveis de transport públic de viatgers de competència estatal reduiran les operacions almenys 
un 50%, amb l’excepció dels serveis ferroviaris de rodalies, que mantindran la seva oferta de serveis.  
 
Els serveis de transport públic de viatgers de competència autonòmica o local mantindran la seva oferta 
de transport.  
 
Per decisió de l’autoritat competent, autonòmica o local, es podran establir reduccions de serveis, així 
com altres condicions específiques per a la seva provisió.  
 
10.- Mesures per garantir el subministrament d'aliments:  
 
Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per assegurar el 
subministrament d'aliments en llocs de consum i el funcionament dels serveis del centre de producció, 
permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda als 
consumidors.  
 
L'establiment, si cal, de corredors sanitaris per permetre l'entrada i sortida de les persones, de les 
matèries primeres i dels productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en què 
produeixin aliments, incloent-hi granges, llotges, fàbriques de pinsos i escorxadors d'animals.  
 
Les autoritats competents també podran acordar la intervenció d'empreses o serveis, així com la 
mobilització de les forces de seguretat de l'estat i de les forces armades per tal de garantir l’abastiment 
alimentari.  
 
11.- Importació:  
 
Les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per garantir el trànsit duaner als punts 
d'entrada o punts d'inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports. Els productes que siguin de 
primera necessitat s'abordaran com a prioritat.  
 
12.- Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural:  
 
L'autoritat competent pot adoptar les mesures necessàries per garantir el subministrament 
d'electricitat, productes derivats del petroli i gas natural. 
  
13.- Suspensió i interrupció de terminis processals a tots els ordres jurisdiccionals: 
  
Se suspenen durant la vigència de l’Estat d’Alarma, amb algunes excepcions. 
  
14.- Suspensió de terminis administratius:  
 
Durant la vigència de l’estat d’alarma se suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels 
procediments de les entitats del sector públic.  
 
Això no obstant, l'òrgan competent podrà acordar, per decisió motivada, sobre les mesures 
d'organització i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus als drets i interessos dels 
interessats en el procediment. 
 
15.- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets durant la vigència de 
l’estat d’alarma. 



16.- Caràcter d’agent de l’autoritat dels membres de les Forces Armades en l’exercici de les funcions 
previstes en el Reial Decret.  
 
17.- Ratificació de les mesures adoptades per les autoritats competents de les administracions 
públiques:  
 
Totes les disposicions i mesures adoptades per les autoritats autonòmiques i locals amb motiu del 
coronavirus COVID-19 es ratifiquen i són emparades per la declaració de l'estat d'alarma. Seguiran 
vigents i produiran els efectes previstos, sempre que siguin compatibles amb el Reial decret. 
 
Des de l’Ajuntament de Bigues i Riells s’estan prenent les decisions sobre les quals es tenen 
competències per mirar de contenir la transmissió del virus SARS-COV-2, i fent-nos ressò de les 
directrius que el govern de l'Estat i de la Generalitat han fet públiques com a mesures de prevenció 
recomanades per protegir a la població més vulnerable, i evitar que se saturin els serveis mèdics que 
tota la població necessita.  
 
En aquest sentit, s’adopten una sèrie de mesures complementàries a les ja adoptades en els darrers 
dies, que continuen vigents: 
 
Es clausuren els parcs i jardins públics. 
 
Per tal de permetre que els ciutadans puguin passejar a les seves mascotes perquè facin les seves 
necessitats complint amb les recomanacions de separació entre les persones de al menys 1 metre, 
s’habiliten dues zones a tal efecte, l’aparcament de Can Pruna a Bigues i l’aparcament de La Pineda a 
Riells. Cal ser responsables en l’ús d’aquestes zones, mantenir la distància de seguretat i complir amb les 
mesures higièniques, incloent la recollida de les deposicions dels animals. 
 
Apel·lem, de nou, a la responsabilitat col·lectiva de tots i totes els ciutadans i ciutadanes de Bigues i 
Riells del Fai. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha habilitat un espai al seu web on s’hi va publicant tota la 
informació relacionada amb les mesures preses entorn a aquesta problemàtica. Podeu accedir-hi 
aquí:  https://www.biguesiriells.cat/ca/viure-bigues-riells-5/salut-5/informacio-sobre-coronavirus-
173.htm 
 
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 
 
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment. 
 
A Bigues i Riells, a 15 de març de 2020. 
  



16-3-2020 
 
16/0372020 
COMUNICAT 
 
El Consistori amplia les mesures del Pla Municipal d'Emergències 
 
L’Ajuntament prioritza l’atenció telefònica de la població i aplica noves directrius de contenció pel 
coronavirus 
 
El Consistori manté el Pla Municipal d'Emergències i fa un pas més en el Pla de Contingència de 
l'Ajuntament de Bigues i Riells. Aquesta nova fase, en el marc de l’Estat d’Alarma, comporta un nou 
ordenament del personal municipal. 
 
La major part de la plantilla romandrà a casa fent teletreball. El treball presencial només el farà un 
administratiu de cada àrea, les treballadores de l’OAC i la brigada, amb tasques de suport a Protecció 
Civil. 
 
Prioritat a l’atenció telefònica 
 
El personal administratiu serà presencialment a l’Ajuntament per reforçar la tasca de l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania. Fins ara, el servei comptava amb dues extensions telefòniques. Ara, amb aquest reforç, 
n’hi haurà set per tal d’atendre a tothom. 
 
Aquelles persones que truquin al Consistori seran ateses, se’ls demanaran les dades de contacte i 
l’assumpte de la consulta i es farà arribar la informació a l'àrea corresponent. Els tècnics municipals 
continuaran la seva tasca teletreballant, informats en tot moment de les necessitats de la població a 
través de l’OAC. 
 
Per resoldre dubtes, es recomana contactar telefònicament amb la policia o bé amb l'OAC i amb el punt 
d'informació de Riells del Fai. 
 
Serveis mínims, garantits 
 
Els Serveis Socials estan donant cobertura a tots aquells serveis bàsics. Actualment es garanteixen els 
serveis del Rebost Solidari i d’atenció a la gent gran. 
 
A mesura que vagi evolucionant el procés, els voluntaris de Protecció Civil i cossos de seguretat, en 
coordinació amb Serveis Socials, faran les tasques de subministrament de menjar i medicaments a 
aquells usuaris que tinguin dificultats per a desplaçar-se. 
 
El Consistori agraeix les mostres de solidaritat de la població però anuncia que actualment totes les 
accions ja estan coordinades per l’Ajuntament, amb la col·laboració de Protecció Civil, per garantir la 
contenció de la pandèmia. Per això, es demana a la ciutadania informar de qualsevol necessitat i 
abstenir-se de serveis paral·lels. 
 
Les mesures preventives i recomanacions produiran efectes des de la data de la seva aprovació i fins al 
27 de març de 2020, vigència que podrà prorrogar-se en funció de l'evolució de la situació 
epidemiològica i de les indicacions de les autoritats sanitàries. 
  



18-3-2020 
 
Bona tarda, 
  
Avui és el primer dia laborable d’aplicació d’unes mesures desconegudes fins ara per a tots nosaltres, 
que afecten els nostres hàbits de vida personals, socials i laborals.  
 L’extensió ràpida i devastadora del virus COVID-19, i les dificultats per combatre’l, ha obligat a prendre 
mesures dràstiques que han d’ajudar a reduir la propagació del virus. Cada dia les dades són més 
alarmants. La millor protecció comença en la conscienciació de cadascú i cadascuna de nosaltres, de fer 
cas a les indicacions que ens han estat donades i a aquelles que, de ben segur, seran donades per les 
autoritats sanitàries més endavant. Limitar els nostres desplaçaments i prendre precaucions en el 
contacte amb altres persones són mesures que hem de prendre. 
 
 A l’ajuntament també ens hem vist obligats a adaptar els nostres hàbits de treball. En aquest sentit, s’ha 
treballat en la reorganització de les feines, per adequar-les a la nova situació i protegir al màxim el risc 
de les treballadores i treballadors del Consistori també. Han estat dies de treball molt intens. Crec que 
s’ha fet una molt bona planificació: facilitant el teletreball, redissenyant torns o evitant al màxim el 
contacte entre el personal i garantint el serveis bàsics i més sensibles. 
 
 En aquest moments es molt important també de preservar la nostra salut i us demano que feu cas de 
les instruccions de la policia local i protecció civil, així com a tots els comunicats municipals, de sanitat i 
de generalitat. 
Aprofito per traslladar el nostre condol i suport a totes les famílies afectades per aquesta maleïda 
malaltia i una prompta recuperació de tots els afectats i afectades.  
És l’hora de donar el millor de cadascú de nosaltres. Estic convençut que superarem aquests moments 
de dificultats, que vindran temps millors. Algunes de les coses que hem vingut fent fins ara, canviaran. I 
aprendrem noves maneres de fer. 
  
Junts i juntes ens en sortirem. 
 
Moltes gràcies pel vostre compromís, esforç i dedicació. Endavant! 
 
Joan Galiano 
  



18-3-2020 

Bona nit, 
Us vull explicar que demà farem comunicat detallat de la situació a Bigues i Riells del Fai amb las 
darreres dades. 

Avui protecció civil, brigada, personal de serveis socials i els voluntaris del rebost solidari han realitzat 
les feines de distribució d'aliments i de menjar cuinat a les famílies. 

El govern a escoltat la demanda dels alcaldes i ciutadans i avui el hospital de Granollers rebia les tant 
esperades bates, màscares i estris paralitzats encara no saben per qui, ni per que. 

Cal continuar fent una crida a no sortir de casa, és vital per la salut de tothom complir el confinament i 
ajudar així a la no propagació de la pandèmia. 

Us dono dades: 
El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 836 positius nous de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya. Del total de casos acumulats fins ara han mort amb la Covid-19, un 
total de 55 persones, totes amb patologies prèvies. 

Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 92 persones estan greus. A 
més, del nombre total d’afectats arreu del país, 228 són professionals sanitaris. 

Tanco el ordinador després de parlar amb el delegat de Generalitat i els alcaldes de la comarca us envia 
una forta abraçada virtual i us felicita per la fermesa amb la q esteu afrontant aquesta situació, faig 
meves les seves paraules i us demano seguir resistint la situació. 

Fem costat als més febles, informeu dels veïns i veïnes d'avançada edat q tingueu coneixement de q 
estiguin sols per completar la feina de serveis socials, és l'últim q us demano avui. 

Salut i força 

Joan Galiano 

 
  



19-3-2020 

RESUM (no exhaustiu) Compareixença Premsa Vergés 

‼‼‼‼‼‼‼‼ 
📢📢Propera setmana escalada de casos greus i crítics que tensionarà encara més sistema sanitari.‼ 

Estem preparant el sistema sanitari per afrontar aquest 
Estrès màxim que es pot produir aquest cap de setmana i possible col·lapse setmana vinent. 

📍Maximitzar força professional 
▪mobilitzar tots el titulats any passat; 
400 nous metges ja identificats. 
▪mobilitzar jubilats any passat (metges i infermeres) 
En els darrers 2 anys 1509 fem una crida als menors de 70 anys q es vulguin incorporar. 
Q s'adrecin al seu darrer centre i es farà enviament proactiu i a través col·legis. 
▪mobilitzar estudiants últim any medicina i infermeria. 
1700 estudiants últim any infermeria 
970 estudiants medicina últim any 
Universitats han sol·licitat disposició a col·laborar adaptant tasques a la seva situació. 
📍Coordinació única sistema de salut de Catalunya. 
No existeix privada o publica tot el sistema treballa com 1 únic. 
📍Plans de contingència dels diferents centres i territorials preparats x ampliacions capacitats sistema 
mes enllà hospitalari. 
📍Proveïment Epis residències: intensifiquem arribada amb la mateixa priorització q hospitals. 

Davant la situació possible augment de casos ens cal compliment del confinament domiciliari estricte, 
demanem validació a Estat en base Informe experts epidemiòlegs que ens diu que només reduint 
contactes i moviments de manera dràstica el sistema podrà resistir. 

Ahir app 107.000 persones ja han descarregat. 
Quantes més dades tinguem més informació. 
Mantenim crida a descarregar, a fer el test i a fer-lo sovintejat si canvia estat de salut. 

Plans de contingència hospitals i territorials i treballant amb TASF el nombre casos anirà creixent i x això 
ampliem treballadors sanitaris i mobilitzem tots els recursos. 

Generalitat: 📢Altres Mesures📢 
📍Reducció 50% cànon aigua usuaris domèstics durant 2 mesos i tb industries i activitats econòmiques. 
📍Totes les famílies que puguin esdevenir vulnerables sol·licitud cànon 0. 
📍Finestreta única empresarial a través canal empresa es pot trobar 
▪Totes les resolucions actualitzades que afectin activitat econòmica. 
▪Canal de consultes i dubtes 
▪Des del canal empresa es podran fer totes les gestions establertes per la GENCAT. 
📍Increment 30%del tràfic internet. 
▪Hem incrementat amplada de banda als operadors que ens ho han sol·licitat. 
▪Acord amb operadores per ampliar sense cost els plans de dades per no deixar ningú sense‼ 
📍Aprovació protocol d'atenció a les persones davant emergències greus i col·lectives. 
Estructura les atencions, estandarditzar actuacions i circuits. 
(rebreu detalls i circuits quan aprovi govern) 
📍Demà divendres reforçarem els dispositius de control per garantir que no hi hagi desplaçaments a 2a 
residencia. 
(Sancions entre 600 i 3000€) 
Transit reducció 55% respecte setmana passada. I 5% respecte ahir. 
112👉 5 de cada 10 7trucades x consultes. Demanem no usar-lo x consultes. 



20-3-2020 
 
CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya 
 
PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA 
Versió 20/03/2020 13.00h. Noves preguntes o modificacions 
Sobre mobilitat 
1. Em puc moure dins del meu municipi? 
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics 
de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, 
retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones 
especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb 
discapacitat o altra causa justificada. 
A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i 
Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials 
2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí? 
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les 
mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis. 
3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis? 
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera 
necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de 
persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat. 
4. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular 
a peu o amb vehicle? 
No existeix aquest document hores d’ara 
5. Puc anar a la meva segona residència? 
No està permès. 
6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual? 
Només pot anar qui tingui la residència habitual 
7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop 
com allunyada del meu domicili? 
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas 
dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i 
Vilanova del Camí). Els jutjats de família de la ciutat de Barcelona han acordat la unificació de 
criteri per tal que el menor continuï amb el tutor que tingui actualment la tutela mentre duri 
l’estat d’alarma. 
8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? 
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la 
compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments. 
9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc? 
Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el 
certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. 
10. La gent pot sortir al carrer i comprar? 
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la 
mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana 
mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones. 
11. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva? 
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i 
mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. 
També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim 



de custòdia compartida o similar. 
12. Puc visitar els meus familiars dependents? 
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el 
contacte físic. 
13. Soc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir? 
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten. 
14. Puc portar els infants al parc? 
No 
15. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a 
treballar? 
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat. 
16. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes? 
Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 
metres. 
17. Puc baixar les escombraries? 
Sí. 
18. Puc baixar les escombraries del meu veí? 
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres. 
19. Perquè no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells? 
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se 
sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), 
però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres. 
20. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim? 
No, atès que és un espai privat d’ús públic. 
21. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc? 
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. 
No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual. 
22. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular? 
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili. 
23. Puc treure a passejar la meva mascota? 
De forma individual cada persona 
24. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili? 
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup. 
25. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar? 
Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar. 
26. Puc quedar amb gent al carrer? 
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades. 
27. Es pot anar a la platja? 
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública 
28. Es pot anar a parcs o al bosc? 
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública 
29. Puc anar a l’hort? 
No en el cas d’un hort a segona residència o similar. Només si és la vostra activitat professional. 
30. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars? 
Sempre de forma individual 
31. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars? 
En vehicles particulars poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya a una 
persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen activitat al mateix centre de 
treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre 
de treball o retorn a domicili) i si la persona a la que porta no pot conduir per les seves 



condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. 
També està permès que un conductor porti al vehicle particular a persones grans, menors, 
dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle 
més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les 
condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle. 
32. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa? 
Els vehicles professionals o d’empresa en activitat laboral inclòs el desplaçament al centre de 
treball, no hi ha restriccions. Sí es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant 
que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta 
amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom 
33. Poden circular motocicletes i bicicletes? 
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual. 
34. I dins de taxis? 
Individualment excepte acompanyar a persona discapacitada, menor o gran sense autonomia 
35. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...? 
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst 
per a acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i 
causa justificada (com ara gent gran). 
36. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar? 
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de 
tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies) 
37. Podem compartir cotxe per anar al metge? 
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades 
38. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina? 
Sí en el marc de la seva activitat laboral 
39. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar? 
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici. 
40. Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer? 
Sí, en cas de que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les 
indicacions dels agents de l’autoritat 
41. Puc anar a sales de vetlla al tanatori o al cementeri? 
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es 
permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19. 
42. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar? 
S’estan posposant totes les no urgents. 
43. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar? 
S’estan posposant totes les no urgents. 
44. Funciona el transport públic? 
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar 
aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei. 
45. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)? 
Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els 
terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis 
disponibles pels tràmits administratius) 
46. He de canviar de pis i fer mudança. Puc? 
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. 
Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. 
47. Puc anar a donar sang? 
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució. 
48. Què passa si em caduca el DNI aquests dies? 



S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de 
persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. 
49. I en el cas del carnet de conduir? 
També han quedat suspesos els terminis de caducitat en el cas del carnet de conduir. 
50. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior? 
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major 
perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat. 
Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir? 
51. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars 
Sí, com a servei essencial 
52. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats? 
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les 
plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics. 
53. Puc anar a bars i restaurants? 
Estan obligats a tancar 
54. Puc anar al cine o teatre? 
Estan obligats a tancar 
55. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives? 
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments 
esportius 
56. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar? 
Estan obligats a tancar 
57. Estan oberts els hotels? 
S’ha decretat el seu tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del dia 19 de març. El 
tancament no afecta als usos extraordinaris en motiu de l’emergència del COVID19 o d’altres 
que estiguin realitzant les administracions públiques (acollida vulnerables, etc.). 
58. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes? 
Aplica el mateix criteri que per als hotels 
59. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada? 
Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament 
(no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat. 
No s’acceptaran nous allotjats en cap cas. 
60. Els centres comercials estaran oberts? 
Estan obligats a tancar 
61. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden 
obrir? 
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, 
productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de 
telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o 
correspondència, tintoreries i bugaderies 
62. Clíniques veterinàries? 
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada 
63. Perruqueries? 
L’apertura del local no està permesa. Sí està permès el servei a domicili. 
64. Ferreteries? 
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes 
65. Botigues de recanvis? 
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes. 
66. Immobiliàries i altres similars? 
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. 



67. Notaries 
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent 
68. Botigues de cigarretes electròniques? 
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí poden obrir les botigues de tabacs. 
69. Botigues de mòbils? 
Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions) 
70. Locutoris? 
No perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic 
71. Hípiques? 
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que 
sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable 
72. Tallers mecànics d’automoció? 
Sí, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall 
73. ITV? 
S’ha aplicat el criteri de tancament 
74. Empreses de lloguer de vehicles a particulars? 
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial 
minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats. 
75. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional? 
Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals. 
76. Llibreries i quioscos? 
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria). 
77. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar? 
Només està específicament permesa l’entrega a domicili 
78. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat? 
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment. 
79. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè? 
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment. 
80. Poden continuar les obres a la via pública? 
Sí perquè no és una activitat comercial minorista 
81. I les protectores d’animals? 
Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones. 
82. I el mercat setmanal? 
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, 
equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia. 
83. Botigues de begudes? 
Sí 
84. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir? 
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, pots fer la 
comanda per aquests mitjans. 
85. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada? 
Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic. 
86. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera? 
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local. 
87. 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. 
88. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil? 
Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs 
informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament. 



89. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència? 
Sí. 
90. Què es considera un servei essencial? 
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis 
funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, 
combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, 
subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i 
centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors 
91. 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, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb 
problemes al sistema immunològic. 
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*Compareixença MHP* Resum no exhaustiu posterior reunió Presidentes CCAA 22/03 

✔Sánchez proposa allargar 15 dies més d’Estat d’alarma. 
✔no resolució peticions Catalunya 
✔estudiarà sectors activitat per aplicar restriccions (mobilitat) 
✔4 presidents CCAA proposen el confinament total excepte serveis essencials. 
✔demanen tancament ports i aeroports. 
✔absolutament necessari confinament total. 
✔protecció de treballadors, autònoms i persones vulnerables. (Proposta mesures Estat assumeixi part 
salaris activitats essencials no suspeses com UK o DK) 
✔reforç urgent sistema salut (Epis) 
*Proposta: Confinament total* 

✔fa 10 dies que ho demanem. No hem rebut resposta a la nostra demanda. Els millors científics diuen 
que és indispensable que la gent no vagi a treballar si no és de serveis essencials. 
✔seguretat jurídica a tots aquells que treballen en NO essencials. 
✔no podem esperar a viure situació pitjor. Efecte a 14 dies vista. 

*Proposta: mesures econòmiques* 

❗hem avançat/demanat les següents mesures: 
✔ llei d’estabilitat pressupostària cal modificar. Els objectius d ajustaments han quedat suspesos. 
Sostres de despesa anul·lats. Suspendre regla de despesa per ens locals 20 i 21. 
✔necessitem més recursos en sanitat. El què destinem ha de ser a fons perdut 
✔flexibilització llei de contractació. 

*Proposta: mesures socials* 

✔regular suspensió de lloguers de totes les persones vulnerables mentre duri la crisi. 
✔ triplicar despesa socials 
✔ allargar la impossibilitat de tallar subministraments 

*Proposta: mesures ocupació* 

✔ bonificar fiscalment mantenir llocs de treball 
✔ millorar condicions ERTE 
✔ agilitzar el cobrament perquè bo hagin d esperar al 10 de maig x primeres prestacions. 
✔ paga compensatòria pares i mares que hagin de reduir jornada laboral. Que es compensi 
econòmicament reducció. 

*Proposta: ajudes famílies* 

✔suspensió IRPF 
✔ suspensió deutes tributaris 
✔millorar mòduls 
✔moratòria deures bancaris 

*Proposta: Finançament* 

✔classificar mesures d’accés a liquiditat. Els avals han de tenir cobertura 100% 
✔rebaixar mínim 100.000 euros 
✔crèdit ampliable??? 
*Proposta: Recerca i telecomunicacions* 
✔més inversió en I+D 
✔suprimeixi article 20 del RD 

*Proposta: recursos sanitaris* 

✔sistema equitatiu, just i transparent de subministrament de materials sanitaris (Epis, test diagnosi, 
respiradors...). Punt crític. 



❗Mentre esperem decisió del Govern espanyol, el Govern de Catalunya aprovarà, en les properes hores, 
una *resolució establint distància mínima en llocs de treball d’ 1,5 m.* 
Quedaran excloses d’aquesta resolució serveis sanitaris, assistència social i cossos de seguretat. 
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Bnit, 
Avui tanquem el segon cap de setmana i tot i q sembli mentida encara ho fem recordant q cal quedar-se 
a casa...encara existeix gent q no entén q només podem sortir per buscar aliments o gestions 
autoritzades, aprofito per recordar q disposar de 2a residència no és excusa per saltar-se el confinament 
i la propera setmana si no arriba el confinament total q es necessita per contenir aquesta situació la 
policia local i Mossos faran un seguiment mes restrictiu, per evitar això i mil circumstàncies més 
demanem al govern espanyol el confinament total amb mesures q afavoreixin la tranquil·litat del q no té 
per q anar a treballar amb una alerta Sanitària com l'actual, ara mateix les dades no avalen la falta de 
decisió tot el contrari, cal tancar totes les vies. 

Adjunt les dades d'avui amb esperança de q serveixin per entendre q no és pot sortir i per fer entendre 
q el confinament total és més q necessari. 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat *1.221 positius nous* de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 5.925. Del total de casos acumulats 
*fins ara han mort amb la Covid-19, un total de 245 persones.* 
Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de *551 persones estan 
greus.* 
Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 228 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des 
que es va declarar el brot. Sis persones estan greus i 32 han mort amb la Covid-19. 
Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, s’han comptabilitzat fins avui un total de *728 altes 
hospitalàries* de persones diagnosticades amb COVID19 a Catalunya. 

Demà tinc control amb CatSalut i esperem les dades dels casos sospitosos del cap de setmana esperem 
seguir contenint al màxim la situació a Bigues i Riells del Fai. 

Gràcies policia local per aquestes jornades laborals maratonianes, protecció civil per continuar avui la 
tasca iniciada divendres de neteja i actuació en els punts més transitats, gràcies herois de la Sanitat i 
gràcies a totes i tots aquells q fan el que cal fer ...subministrar transportar, distribuir, cuidar, confinar-se 
i resistir. 
Bnit 
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Benvolguts veïns i veïnes, 
Tingueu en compte que traslladar parents a casa per estar més a prop és trencar les normes de 
confinament. En les darreres hores estem tenim casos de positius per aquest motiu. Siguem 
responsables, la situació és extrema i per desgràcia els números van en augment... 
Siguem conscients dels riscos i de la responsabilitat q podem tenir. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

Cada cop costarà més concretar dades i no és podrà mantenir el nivell de informació de cada cas. 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 2.073 positius nous de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 9.937. Del total de casos acumulats, 
fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 516 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel 
coronavirus a Catalunya, un total de 781 persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu 
del país, 1.524 són professionals sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 306 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 41 persones han mort amb la Covid-19. 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 1.274 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19. 

El confinament és l'única eina vàlida per evitar la propagació total. 

Quedat a casa els teus fills i els teus pares s'ho mereixen. 

Bnit, seguim amb la lluita 

  



25-3-2020 

Bona nit, 

Avui vull començar amb una molt bona notícia, el primer cas positiu a Bigues i Riells del Fai aquesta 
tarda ha estat donat d'alta, des de el municipi i en nom de totes i tots volem enviar una forta abraçada 
virtual i molts ànims a les famílies afectades, per les q estan sortint i les q encara estant gestionant la 
situació, a totes les desitgem un bon retorn a la normalitat dins la situació de confinament actual. 

CatSalut confirma q cada cop resultarà més difícil informar dels nous casos, això demostra la magnitud 
de la situació, demà tindrem una nova videotrucada per veure l'estat actual. 

Les dades d'avui, 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat *1.655 positius nous* de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 11.592. Del total de casos acumulats, 
fins ara *han mort amb la Covid-19 un total de 672 persones*. Pel que fa al nombre total d’afectats pel 
coronavirus a Catalunya, un total de 1.021 persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats 
arreu del país, 1.996 són professionals sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 332 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 43 persones han mort amb la Covid-19. 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 1.697 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 107 de les quals en el brot d’Igualada. 

Volem enviar el nostre condol i “carinyo” a totes les famílies que pateixen pèrdues irreparables, com és 
la pèrdua d'un ser estimat. A Bigues i Riells del Fai sempre tindrem un pensament per tots ells i elles. 
D.E.P. 

Bnit. 

 

  



26-3-2020 

Bona nit avui us faré un estat de situació el més aproximat possible, penseu q aquestes dades poden 
variar amb els casos q avui estiguin en procés de comprovació i fins la confirmació només els podem 
comptabilitzar com a sospitosos. 
A Bigues i Riells del Fai continuem amb els paràmetres estabilitzats i ara per ara mantenim els 5 casos 
informats, ahir és va produir l'alta hospitalària d'un dels casos i avui existeixen 6 casos o situacions 
sospitoses que veurem com van evolucionant en les properes hores, penseu q sospitosos són aquells 
aïllaments preventius per contacte amb algun positiu, estem pendents de 5 casos q mantenim en 
aïllament total per patir alguna patologia q en cas de contagi podria dificultar la situació. 

En les darreres hores s'ha fet un trasllat, però fins demà no tindrem més info, tot indica de q no és 
producte del COVID-19. 

En resum 

5 positius informats per CatSalut. 
6 en vigilància per contacte amb positius. 
5 casos aïllats per serveis socials per patologies sensibles. 
1 alta hospitalària. 

Entrem dins la fase crítica i cal ser conscients de la gravetat de la situació i ara més q mai cal respectar el 
confinament de manera més estricta, cal evitar sortir cada dia a comprar, en tot cas només el pa, 
simplifiquen les sortides comprem els elements bàsics i necessaris però 5 sortides a la setmana o al dia 
són 5 possibilitats de afectar o ser afectat...és un risc innecessari i la vostre vida val molt més i la dels 
vostres veïns tmb. 

Portem 33 denúncies per saltar-se el confinament sense causa justificada i continuarem amb més 
fermesa i contundència els propers dies, primer per vosaltres i segon per la gent del vostre entorn, 
eviteu segones residències, desplaçaments no necessaris i tot moviment a peu o vehicle evitable. 

Les dades generals són aquestes: 

Positius 
Catalunya 1021 crític 828 BCN Morts 535 

Augment capacitat UCI avui a 
1406 llits avui (1016 amb covid19 863 amb respirador). 

X augmentar espais i capacitat dl sistema cal incorporació de personal. 

Metropolitana nord el cap de setmana incorporem 
18 estudiants 
11 mir 
14 infermeres de 4t 

Sant pau 16 mir 
VH 72 estudiants infermeria. 

Epis 
Comandes fetes des del 26/02 va arribant material constantment. 
Els professionals podran tenir el material. 
Avui han arribat 
500.000 mascaretes quirúrgiques. 
208.000 ffp2 ffp3 
20.000 bates. 
Final setmana centenars respiradors. 



Consum setmanal mig👇 
1M mascaretes 
175m ffp2 i fgp3 

Testos ràpids 
Demà arriben 50.000 unitats comprades de testos ràpids. 
I en 2 comandes properes 200.000. 

▪Del material arribat fins a dia d'avui: 
90% compra generalitat 10% compra de l’Estat. 
▪Garantim 100 % pagament entitats proveïdores de tots els serveis socials i s'aplicaran mesures 
organitzatives per mobilitzar els RRHH x allà on són més necessaris.(residencies, atenció domicili) 
▪Tallers centres penitenciaris faran 32.000 uniformes sanitaris. Destinats als reforços de personal que 
estan entrant (estudiants, etc.) 
A la Roca s'estan fent mascaretes quirúrgiques. 
▪Demanda transport ha disminuït 90% i 75% hora punta metro 
▪Reduccions importants de nivells NOx associat al trànsit 
Demanda reducció 90% 
▪Reducció operacions aeroport 90-95% 
▪Reducció 53% transit vies estatals. 

Nova estratègia policial per fer front violències masclistes en nova realitat. 
Objectiu: garantir q confinament no suposi augment de risc. Protecció i assistència. 

Actuacions tb amb menors, gent gran i persones amb trastorns mentals i addiccions. 

És important q tots i totes veiem la situació tal com és, mantindrem tots els serveis i aquesta propera 
setmana farem el relleu de tot el personal municipal, en el seu dia van decidir enviar a fer teletreball i 
gestió de trucades des de casa al 50% i aquesta setmana els activen i enviem a casa els q van fer treball 
presencial, així garantim serveis i evitem contagi, això ho repetirem cada 15 dies. 

Teniu un ventall d'opcions per estar informats i actius via web i xarxes municipals aprofiteu l'opció q 
millor s'adapti a les vostres necessitats. 

Demà anunciarem un paquet de mesures econòmiques encarregades al departament de serveis 
econòmics i a la regidora Maite Escobar que segur us resultaran interessants i q espero responguin a 
totes les inquietuds són mesures de suport i ajuda. 

Bnit i mantenim el confinament com a mesura de preservar la salut de tot el nostre entorn familiar. 

Descanseu i fins demà.  



27-3-2020 

Bnit, 
Avui repartiment del material cedit per els ciutadans i ciutadanes de Bigues i Riells del Fai per fer 
mascaretes (us adjuntaré alguna foto dels lots), ha estat una estona molt emotiva aquesta tarda mentre 
els preparaven, gràcies a tots els q decidiu fer un pas endavant i ajudar...un cop finalitzi aquesta situació 
caldrà inventar una vacuna per propagar la solidaritat i eradicar aquelles mentalitats negatives i fosques 
q tenen alguns i algunes sigui quina sigui la situació, per sort la majoria ja esteu vacunats, acostumats i 
segurament coincidirem en la llista de candidates i candidats... 

Les dades d'avui... 

El Departament de Salut informa que: 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 3.106 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 162 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.323 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 14.263. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 1.070 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.324 
persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 2.485 són professionals 
sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 508 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 57 persones han mort amb la Covid-19. 

Bé, no us explicaré i repetiré q estic orgullós de tots i totes vosaltres, però si q us diré q es en aquests 
moments q veus ho millor i pitjor de cada persona com podeu veure a diari en molts casos. El consell és 
continuar deixant q es retro alimenten entre ells o q visquin en el seu microclima, els altres continuarem 
treballant pels altres. 
Bnit famílies 

 
  



28-3-2020 

Bona nit 

Avui he vist plorar un nen mentre entregava la seva màscara de Snorkel, unes llàgrimes de tristor però 
conscient de q feia quelcom correcte...he vist com una criatura és més conscient de la situació que molts 
adults. 

Avui he vist com la gent comença a fer i enviar fotos de les mascaretes de confecció casolanes. 

Avui he vist com un govern prenc una decisió esperada i no vull entrar en aquest moment a criticar ni 
valorar si és tard o no...ara toca curar i recuperar a tots els malalts...i dic a tots i totes. Cal posar tots els 
recursos a disposició del personal sanitari i a disposició de la ciutadania. 

Avui he vist com mes de 5.000 famílies ploren la pèrdua d'un o varis sers estimats i és un preu massa alt 
com per oblidar les normes de confinament per part de tots i totes. 

Aquest confinament total té q resultar positiu per frenar l' expansió incontrolable de les darreres hores i 
demà veurem la publicació de les condicions de la mesura i serà el moment de preparar i posar en 
marxa tots els mecanismes necessàries per q la ciutadania no pateixi més enllà de la situació incòmode 
actual, pel trencament de les rutines quotidianes, per la inseguretat laboral i econòmica i pel futur dels q 
depenen de nosaltres, aquest patiments els hi tenim q resoldre dins les possibilitats de cada ens gestor, 
estat espanyol, govern català, diputacions i ajuntaments. 

Els nostres veïns i veïnes no mereixen incompetències i menys més pèrdues. 

El Departament de Salut informa que: 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 3.455 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 167 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 763 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que 
eleva la xifra total a 15.026. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 
1.226 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.391 
persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 2.557 són professionals 
sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 533 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 152 són professionals sanitaris. 61 persones han mort amb la Covid-19. 

Ara si, que descanseu❗ 

us vull dir q ja falten 15 menys per sortir d'aquesta situació. 

Bnit 

  



29-3-2020 

Bnit 
A Bigues i Riells del Fai des de l'inici d'aquesta situació 7 veïns i veïnes van resultar positius en COVID-19, 
actualment i després de parlar avui i ahir amb els familiars dels afectats 5 d'ells encara estan en procés 
de situació estable, 3 encara estan ingressats en centres hospitalaris i 2 en situació de control i millora 
en les seves llars, avui celebrem la segona alta hospitalària des de q va començar aquesta crisis sanitària. 

Mantenim des de l'ajuntament amb el control de serveis Socials 7 aïllaments preventius per situació de 
risc per patologies que podríem resultar complicades de gestionar en cas de contagi. 

En les pròximes jornades amb el confinament total tindrem al menys un punt de partida controlat i 
entrem dins una fase de veure si les mesures implantades dels darrers 15 dies resultaran prou efectives i 
donaran els resultats esperats. 

Us vull informar de q avui incorporem la segona bateria d'agents i enviem a casa al primer torn que 
durant aquest 15 dies va fer la feina de control i vigilància de matí, tarda i nit. 
Aquest sistema permet treballar en els períodes de cada 15 dies amb un equip sencer renovat i sense 
risc de contagi. 

Us adjunto les dades del dia. 

El Departament de Salut informa que 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 4.125 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 173 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.131 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 16.157. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 1.410 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.512 
persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 2.600 són professionals 
sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 560 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 152 són professionals sanitaris. 62 persones han mort amb la Covid-19. 

Demà entregarem un sac ple de màscares per fer servir de respiradors al hospital de Granollers, 
recollirem les primeres màscares fetes a casa i prepararem les accions per q no falti per resoldre cap 
situació. 

Us vull agrair la resposta per part de tothom a una situació mai vista i que sempre recordarem. 

Gràcies per tanta feina i esforç! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-16 dies! 
Més a prop del final! 
Descanseu el q pugueu! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
Bnit 
  



30-3-2020 

Bnit, 
Avui el departament de Salut comunica les dades per municipis, en Bigues i Riells 15 positius confirmats 
en 18 dies, 5 actualment donats d'alta...però sortim pràcticament a positiu per dia, cal continuar i 
ampliar les mesures de precaució i limitar al màxim els cops q sortim de casa. 

És vital per la seguretat i salut de tothom que l'estat espanyol apliqui les mesures necessàries per fer un 
confinament reial i q realment només funcioni allò essencial, per això cal invertir en allò més 
important...les persones, cal apostar per aquest recurs, el recurs humà i això significa aturar hipoteques, 
impostos, etc...aquesta és la resposta q és necessita avui per q un pare i mare de família pugui assolir els 
objectius del confinament sense pensar en que pot perdre la feina per no presentar-se al lloc de treball. 

Una mesura també és dotar a tots els ajuntaments d'eines per rebaixar aquesta angoixa. 

La decisió d'ahir va ser l'esperada, però 24h després és veu allò que podíem intuir...improvisació total, 
un BOE publicat a les 23:47 h de la nit no podia ser una bona solució com avui s'ha vist...algú sap que és 
essencial i imprescindible? Segurament molts direu NO...però no patiu l'estat tampoc ho sap. 

Sortirem d'aquesta situació, però serà gràcies a les persones, aquelles per les q sempre mereix la pena 
apostar. 

Les dades del dia 

El Departament de Salut informa que: 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 4.966 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 181 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 2.616 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 18.773. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 1.672 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.652 
persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.007 són professionals 
sanitaris. 
Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 586 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 152 són professionals sanitaris. 67 persones han mort amb la Covid-19. 

Cal seguir resistint, cal apostar per les persones i cal quedar-se a casa. 

Son dies durs i complicats, però ja queda menys! 

Gràcies per tanta feina i esforç! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-17 dies! 
Més a prop del final! 
Descanseu el q pugueu! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
         
🌕Bona nit 
  



 

1-4-2020 

Bnit, 
un dia de resistència més, un dia on els treballadors municipals (Conserges, Brigada i personal de serveis 
socials) preparen per primer cop els lots per les famílies del rebost solidari, i destaco això no per la 
fantàstica feina feta per tots ells, si no per q per primera vegada els voluntaris del rebost no eren 
presents, uns voluntaris q cada setmana feien aquesta feina de manera exemplar i amb tot el “carinyo” i 
sentit de la responsabilitat del món. Avui els tenim a casa seva per la situació de confinament total i per 
la seva pròpia seguretat, era una decisió que calia prendre i no era fàcil, els vull enviar des de aquí el 
meu agraïment per tants anys de feina i un desig, torneu aviat...per q serà senyal de q tot torna al seu 
lloc. Mai podrem agrair prou tanta demostració de treball pels demes. 
Demà és farà el repartiment entre brigada, protecció civil i agent cívic, com és fa des de el començament 
d'aquesta situació. 

Avui la policia local, serveis socials i personal municipal continuen la tasca de contactes i control de totes 
aquelles persones q viuen soles o que estan en situació de aïllament per risc de contagi per patologies. 

Protecció civil segueix el programa de desinfecció dels espais més transitats i l'empresa de neteja viària 
les vies i la retirada de guants tirats pels carrers (alguna cosa falla en la societat si una persona fa això en 
plena situació d'alarma sanitària encara avui dia). 

El consorci de residus i l'empresa Palau estan recollint tots els contenidors amb normalitat i amb una 
sensibilitat extrema. 

El CAP amb horari de 13 a 20 està desbordat (Recordeu q els matins de 8 a 13 està Santa Eulalia i tot el 
dia la cruïlla). Tenen un vehicle cedit per l'ajuntament per facilitar les visites domiciliaries i donem 
suport amb la patrulla si es necessari activar una emergència. 

El personal municipal està realitzant la feina des de casa amb un reten presencial a alcaldia, urbanisme i 
serveis econòmics, per resoldre totes les emergències i ara mateix els tràmits autoritzats és fan amb 
total normalitat. La plantilla de totes les àrees administratives estan al telèfon al igual que el professorat 
de l'escola bressol q està realitzant suport telefònic. 

Com podeu veure tot i la situació tothom està al seu lloc i és en aquest moments durs q veus la resposta 
de tots i totes. Podem estar molt orgullosos de la seva implicació i professionalitat. 

D'aquesta època i situació totes i tots traurem conclusions i segurament no tornarem a ser mai més els 
mateixos (ho vaig llegir ahir en un missatge), però no dubteu q sortirem d'aquesta situació més forts 
encara, per q d'aquesta crisis sanitària Bigues i Riells del Fai van un cop mes de la mà, amb l’esperit 
solidari i sacrifici q cal per superar la situació. 

No es gens fàcil conviure amb un confinament i segurament és el moment ideal per posar ordre i 
prendre les decisions més adients de cara al futur ( al menys preparar-les) per q ara és molt mes fàcil 
valorar el q realment és important i prioritari. 

Les dades del dia son: 

El Departament de Salut informa 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 6.917 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 211 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.813 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 21.804. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 2.093 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.855 



persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.468 són professionals 
sanitaris. 

 
Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 608 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 98 persones han mort amb la Covid-19. 

En aquests dies durs el més important és ser-hi i vosaltres sempre hi sou! 
Som-hi que vindran dies millors i anem avançant! 

Gràcies per tanta feina i esforç! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-19 dies! 
Més a prop del final! 
Descanseu tot el que pugueu! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
  



2-4-2020 

Bnit 
Gràcies per un altre dia de sacrifici i confinament. 

Voldria donar millors notícies, però la situació continua en ascendència i cada dia són més els contagis, 
sé q és reiteratiu però cal continuar el confinament i evitar al màxim sortir de casa. Des de el inici 
d'aquesta crisis sanitària a Bigues i Riells del Fai 17 persones van resultar positius en Covid-19, i avui 
reben la confirmació de la primera víctima al nostre municipi, la combinació de covid-19 i la malaltia 
crònica respiratòria van posar fi a la llum d'un veí del nostre municipi fa uns dies i fins avui i després de 
no poder fer la segona prova de confirmació, CatSalut ho trasllada a la família com a positiu Covid-19. 

Vull traslladar en nom de tots els ciutadans de Bigues i Riells del Fai el q he traslladat a la família en 
aquest dies, el nostre suport incondicional i el condol dels dos pobles q tant l'agradava trepitjar sempre 
al nostre estimat Josep. 

Dels 17 casos de Bigues i Riells del Fai, a part de la pèrdua confirmada avui, 5 veïns i veïnes continuen a 
hospitals, 9 altes i dos casos dels q no tenim cap constància de la seva situació. 

Com podeu veure la situació dins la gravetat està força estabilitzada en un municipi de 9.100habitants 
com és el nostre però cal mantenir les mesures i els protocols com fins ara. 

Les dades d'avui. 

El Departament de Salut informa que 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 7.849 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 215 de les quals en el brot d’Igualada 

En les últimes hores s’han confirmat 1.656 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 23.460. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 2.335 persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 2.053 
persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.702 són professionals 
sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 628 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 107 persones han mort amb la Covid-19. 

Us demano no perdre l’esperit dels darrers dies de ser positius tot i la situació, q aportem idees per fer 
més suportable el confinament i que les complimenteu amb les eines i propostes q tmb us fem des de 
l'ajuntament, escola bressol, biblioteca, des de la cova o per la dinamitzadora de gent gran. 

Us faig una humil petició, no omplim les xarxes de visions negatives q només fan q afegir neguits i 
intranquil·litat dins la gravetat a la gent q més pateix aquesta situació. Treballem tots plegats per fer 
més lleugera aquesta situació i per treure el màxim de pedres del camí...i si algú les vol posar, deixar-los 
fer, cada un tria per on vol circular. 

Al ulls hi haurà l'espurna de l'esperança, de la convicció i el compromís fins que en sortim! ✊ 

Gràcies per tant d'esforç i feina! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-20 dies! 
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊  🌕Bona nit 



3-4-2020 

Bnit, 
Aquesta setmana diputació fa arribar a l'ajuntament un Kit de 25 tests per detectar positius de Covid-19 
un kit destinat a poder fer les proves al personal municipal i cossos de seguretat en servei, el problema 
d'aquest test és q no és fiable i no serveix. No puc entendre com a aquestes alçades és possible q un 
ajuntament rebi això i més amb les limitacions de material que tots els centres sanitaris estant patint, 
crec q els recursos de diputació si vol ajudar ara mateix als ajuntaments, els té q posar allà on més patint 
tots plegats, als hospitals i residències. 

La propera setmana comunicarem a la presidenta de diputació que a Bigues i Riells del Fai seguirem 
mantenint el pla d’emergència decretat i seguirem el protocol en el seu apartat de prevenció amb torns 
de 15 dies per evitar contagis entre la plantilla i així seguir donant els serveis q ara són prioritaris, 
aprofitarem el comunicat per informar q a Bigues i Riells del Fai continuarem repartint bates, 
mascaretes, guants i allò q necessitin tant el personal del Cap, com les residències de gent gran del 
nostre entorn i hospitals de la comarca, la majoria d'aquest material és adquirit per l'ajuntament, 
donacions de veïns i veïnes, Epis de seguretat fets molts cops per els nostres veïns i veïnes, i que per 
desgràcia no arriben a cobrir les necessitats actuals de la sanitat publica i q a hores d'ara és la q tindria q 
estar reben tots els suports físics i econòmics de totes les diputacions. Els ajuntaments no podrem fer us 
d'un test q pot provocar una situació de perill per un ciutadà o empleat, i diputació no té dret a posar en 
perill la ciutadania amb un diagnòstic erroni o q no faci la seva funció. 

Les dades d'avui. 

Comunicat del Departament de Salut 

El Departament de Salut informa que 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 8.635 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 226 de les quals en el brot d’Igualada. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.274 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 24.734. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 2.508 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.108 persones han estat ingressades 
de gravetat. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.886 són professionals sanitaris. 

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 644 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del 
nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 107 persones han mort amb la Covid-19 

🌕Bona nit 
4t divendres, seguim ferms i compromesos, sense defallir xq guanyarem, queda menys! 
Demà més! 
Agraïment immens x la feinada i compromís! 
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-21 dies! 
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
  



4-4-2020 

Bnit 

Avui fa 22 dies q va començar aquesta situació, i la veritat és q mai ningú va preveure una cosa similar, 
tot i això la resposta de tothom esta resultant exemplar, aquesta aptitud ajuda a mantenir la calma i 
poder planificar les actuacions dins una situació totalment anormal. 
Us vull agrair a totes i tots aquesta col·laboració. 
Impecable actitud de tots els ciutadans del municipi, resposta de responsabilitat de tots els treballadors 
municipals, col·laboració total de totes les formacions polítiques i cooperació integral de la policia local, 
protecció civil, agents cívics i serveis socials de Bigues i Riells del Fai per gestionar una crisis sense 
precedents a la història del nostre país i diria del nostre món en època moderna. 

Els serveis de recollida de consorci i empresa Palou així com l'empresa de neteja de espais municipals i 
viària (amb el suport del camió bomba de protecció civil) estan realitzant unes tasques per mantenir 
netes totes les zones de més freqüència de trànsit rodat i de ciutadans, amb unes freqüències doblades i 
triplicades molts cops. La propera setmana a part de la neteja d'espais mes freqüentats cada 48h, és farà 
una actuació en totes les zones de reciclatge del municipi. 

En aquest moments tots els avis i avies de mes de 65 anys del municipi estan reben trucades o visites 
per part de la policia local i personal de serveis socials, i l’acció està resultant molt efectiva. 
Gràcies a les voluntàries del rebost i al personal municipal (conserges de centres educatius i espais 
municipals) els lots de les famílies usuàries del servei des de fa tres setmanes és reparteix els dimecres i 
dijous per part de protecció civil, Brigada i agents cívics. 

La policia i protecció civil estant gestionant el trasllat de medicaments i serveis socials, brigada i agents 
cívics el menjar preparat, i els casos més concrets d'usuaris de serveis socials. 
Educació en coordinació amb tots els centres estan facilitant i gestionant les necessitats dels cursos 
online i de les comunicacions de centres i famílies. 

Presten especial atenció aquest dies a les necessitats de la residència de gent gran de Saulons i del CAP 
de Bigues i Riells del Fai i de la Cruïlla per si necessitem algun suport. 

I per últim us tinc q demanar q per tot allò q pugueu necessitar o buscar feu servir el telèfon de 
l'ajuntament on tot el personal està teletreballant per atendre totes les qüestions i que feu servir els 
diferents canals creats per activitats com per exemple fer gimnàstica per totes les edats, activitats de 
biblioteca, cultura, treballs manuals per infants, consells de salut i informació general. 

Seguirem ampliant totes les opcions i de ben segur moltes d'elles seguiran funcionant un cop finalitzi 
aquesta situació. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 9.528 
altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.298 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 26.032. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total 
de 2.637 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.249 persones han estat ingressades 
de gravetat. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.944 són professionals sanitaris. 

Arran del desconfinament perimetral de la conca d’Òdena, a partir d’avui no es donaran dades 
especifiques d’aquesta zona. 

A Bigues i Riells del Fai segons CatSalut són 17 positius 4 d'ells encara hospitalitzats, 11 altes, un cas 
encara per identificar (dels 2 d'altres comunicats) i una víctima. 



Seguim fent molta feina i avançant cap a la sortida Demà més❗ 

Gràcies per tant d'esforç ! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-22 dies! 
Més a prop del final! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit 

 
  



5-4-2020 

Bnit 
Demà iniciem la 4a setmana de confinament i ho farem amb la mateixa fermesa de les altres tres 
anteriors, però amb l'esperança de q les dades de contagi demostrin l'esforç de tanta i tanta ciutadania i 
q els resultats acompanyin aquest esforç, necessitem dades positives, necessitem referències per 
alimentar l’ànim i que demostrin q realment falta menys per un retorn a la normalitat. 

Es evident q serà un retorn progressiu, però serà el primer pas. 

Aquesta q termina avui ha estat amb diferència la setmana més dura de gestionar des de q soc Alcalde 
de Bigues i Riells del Fai per molts motius, de llarg serà la setmana q mai oblidaré i q marcarà moltes 
coses del futur més proper, avui al sentir els aplaudiments de les 20h i coincidir amb el vehicle de 
protecció civil fent la desinfecció he pensat en tota aquella gent q continua en la primera línia de foc 
sense poder calcular els dies, les hores acumulades i lluny d la seva família molts cops, avui el meu 
aplaudiment va per tots ells i elles, per la gent q aporta els aliments, per qui fa el transport, per qui 
distribueix, per qui ajuda a mantenir l'ordre i per tots aquells valents i valentes de bata blanca ( avui dia 
fins hi tot de plàstic negre ) q cada dia viuen exposats per tots nosaltres, avui el meu aplaudiment és per 
tots ells i elles. 

Avui a part de l'estat general de CatSalut us explico com està la situació a les residències. 

*Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb el Covid19* 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, amb dates tancades a 5 d’abril, i segons 
la informació que ens fan arribar els propis centres, hi ha 1.631 persones que viuen a residències de 
gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i 
la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 283 residents estan 
hospitalitzats. 
A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 
Fins a aquesta data s’han confirmat també que són 216 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 303 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 
Pel que fa als i les professionals, 4.930 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 
75.000. 
Des del 15 de març, han mort per coronavirus 702 persones residents, segons ens han informat els 
mateixos centres. 

Per la seva part CatSalut informa: 

El Departament de Salut informa que: 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
10.088 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

En les últimes hores s’han confirmat 792 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que 
eleva la xifra total a 26.824. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 2.760 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.276 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 4.144 són professionals sanitaris. 

Bé, demà continuarem en la línia defensiva, aquella que ajuda a no perdre més companys i companyes i 
si m'ho permeteu les últimes paraules d'avui són per la meva filla q porta 23 dies confinada a Lleida tot i 
estar b com a pare no puc deixar de pensar en ella i menys en unes circumstàncies com aquestes. 
T'estimen Judit. 
🌕Bona nit 



6-4-2020 

Bnit, 

En aquest moments a Bigues i Riells del Fai tenim 5 casos positius ingressats a hospitals, 12 casos donats 
d'alta o en aïllament domiciliari i una baixa per Covid-19. 
Aquestes dades son les facilitades per CatSalut i per els propis afectats, aquesta línia de informació és 
vital per mantenir un control i aportar tot allò q cada situació requereix. 
Aquesta és la funció prioritària de l'ajuntament en aquest moments i tinc q dir q molts cops som 
informats per veïns de situacions no conegudes...és vital seguir aquesta tasca, cal informar de tot allò q 
creieu necessari i cal posar en coneixement de la policia local o ajuntament aquelles actituds q posin en 
perill la seguretat del col·lectiu, en aquesta fase la manera de provocar una expansió no controlada és el 
perill més gran a tenir present. 

Tots i totes tenim ganes de finalitzar aquesta situació, però cal ser molt responsables, portem més de 50 
denúncies per situacions surrealistes q amb una mica de sentit comú i 10 segons de pensament en els 
altres no tindrien q ser notificades. 

Estem parlant de posar en perill les vides dels altres, dels teus sers estimats i la vostra mateixa, una 
cervesa amb el veí, baixar 7 vegades a la botiga o anar a passejar pel bosc pot semblar normal i sense 
conseqüències però us vull donar una primícia...a Bigues i Riells del Fai no viu Superman i tampoc tenim 
cap veí i veïna immortal, ho sento. 

Penseu en això la propera vegada q la vostre vida, la dels vostres fills o la de tots els ciutadans del 
municipi la valoreu pel preu d'una llauna o de saltar la tanca del veí. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que : 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
10.738 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

En les últimes hores s’han confirmat 1.499 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 28.323. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 2.908 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.391 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.345 són professionals sanitaris. 

He fet una referència a persones de ficció amb super poders a l'inici d'aquest escrit, deixeu-me parlar i 
agrair a els herois de veritat d'aquesta situació els nens i nenes, els avis i àvies i els veïns i veïnes de 
Bigues i Riells del Fai. Aquest si q mereixen la pena. 

🌕Bona nit 
Són dies complicats amb molts moments durs, però ens en sortirem! 
Demà més! 
Seguim incansables! 

Gràcies per la feina i l'esforç ! 

-24 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 

 



7-4-2020 

Bnit, 
Avui el conseller Buch informa i recorda de q els viatges a segones residencies estan prohibits i avisa de 
q aquesta setmana el dispositiu de mossos serà més eficient. Ho fa arribar a tots els ajuntaments amb 
una sèrie de mesures i accions q aplicarem des de demà mateix. 

És imprescindible continuar amb el confinament més estricte i limitar al màxim les sortides. 

Us recordo q teniu tots els serveis actius per via telefònica i protecció civil, policia local i brigada 
preparats per cobrir totes les necessitats. 

Demà tindreu fira de proximitat a Riells del Fai on continuarem aplicant les mesures de protocol de 
seguretat q fem també a Bigues. 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 1.324 positius nous de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 29.647. 

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.041 persones. 

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.442 persones han estat ingressades de gravetat. 

A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.603 són professionals sanitaris. 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
12.250 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

Per primer cop les altes superen als positius. 

Avui a Bigues i Riells sumen el tercer dia sense positius comunicats per CatSalut i esperem q aquesta 
dada és pugui mantenir el màxim temps possible...serà molt més difícil si no respectem el confinament. 

Ànims que comencem a tenir bones noticies! 
No ens relaxem, seguim! 
Demà més! 

Gràcies per la feina i l'esforç ! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-25 dies! 
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit 
  



8-4-2020 

Bnit, 

Un dia més de resistència i confinament, avui amb un mercat a Riells del Fai impecable i especial...sense 
activitats extres, però amb el sentiment més responsable de donar servei. Una feina q cada dia fan els 
establiments de Bigues i Riells del Fai, uns establiments i productors q cada dia donen el màxim per 
acostar els seus productes a tots els ciutadans, en aquests dies aquestes persones fan una modificació 
del seu funcionament natural per incorporar el repartiment a domicili dins de la seva ja per si carregada 
feina. És gràcies a gestos com aquests q cal valorar molt i b l'esforç de tothom per cobrir totes les 
necessitats. 

Avui en coordinació amb policia local, protecció civil i ajuntament en lliurat una mica més de material al 
CAP de Bigues i Riells del Fai, principalment mascaretes i protectors de làmina fets tots ells pels veïns i 
veïnes de Bigues i Riells, i aprofitant la desinfecció s'ha fet un petit homenatge al personal del centre q 
com sabeu estan donant tot ho q tenen per gestionar aquesta situació, doblant torns, visitant domicilis, 
trucant i controlant els casos en aïllament domiciliari. Avui per una estona van rebre homenatge d'un 
municipi q està molt orgullós de la seva feina i dedicació. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que: 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
13.063 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
En les últimes hores s’han confirmat 1.396 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 31.043. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.148 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.507 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.020 són professionals sanitaris. 

*Informació sobre residències de gent gran* 

Amb dades tancades a 8 d’abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.374 
persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones 
estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de 
Salut. A més, 737 residents estan hospitalitzats. 
Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.178 persones residents, segons han informat els 
mateixos centres. 
A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 
Fins a aquesta data s’han confirmat també que són 282 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 403 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 
Pel que fa als i les professionals, 4.877 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 
75.000. 

A Bigues i Riells del Fai mantenim 4 persones ingressades, 2 passaran als hotels habilitats al territori per 
fer la fase de recuperació i alta, 12 persones ja estan d'alta domiciliaris, 4 llars estan en aïllament per 
positiu del test APP i 4 casos en aïllament per precaució per patologies q podrien complicar la situació. 

Des de l'ajuntament informar q es continua amb la trucada de seguiment de tots els veïns i veïnes de 
mes de 65 anys i q aviat (propers dies) es finalitzarà la tasca de fer aquests contactes a més de 1.800 
valents i valentes. 

Per últim us volia informar de la evolució positiva del treballador municipal q va patir un atropellament 
dies previs al confinament, i que dins de la gravetat i aquesta situació la seva resposta està resultant 
molt positiva. Se q es una situació q preocupava a molts usuaris i he considerant important informar. 



Seguim fent feina i avancem cap a la sortida cada dia q passa! 
No ens relaxem! 
Demà més! 

Gràcies per tant d'esforç i bona feina! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-26 dies! 
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit 
  



9-4-2020 

Bnit, 
Demà iniciem la setmana santa més atípica mai vista i mai imaginada. 

Dins aquesta situació no existeixen dies festius, és per això q tots els serveis continuaran funcionant com 
aquest dies de confinament, el CAP tant divendres com dilluns farà el mateix horari d'aquest dies , això 
sí centrat en visites a domicili i el cap de setmana amb el suport de la cruïlla, el funcionament de serveis 
socials ho mantenim amb personal tot el cap de setmana llarg, policia i Protecció civil seguiran realitzant 
els serveis de control i desinfecció dels espais més transitats i mantindrem el mercat de dissabte amb un 
reforç de bus urbà per facilitar el accés a tots els comerços i mercat. 

Avui 27e dia de confinament només tinc paraules d’agraïment per la resposta de la majoria de veïns i 
veïnes de Bigues i Riells del Fai, us convido a informar de tota anomalia o necessitat q tingueu i mirarem 
de resoldre els inconvenients no previstos q surtin. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
13.513 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
En les últimes hores s’han confirmat 684 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que 
eleva la xifra total a 31.727. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.231 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.582 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.117 són professionals sanitaris. 

Informació sobre residències de gent gran 

Amb dates tancades a 9 d’abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.298 
persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones 
estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de 
Salut. A més, 650 residents estan hospitalitzats. 
A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 

Fins avui s’han confirmat també que són 262 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 365 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 
Pel que fa als i les professionals, 4.525 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 
75.000. 
Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.407 persones residents, segons han informat els 
mateixos centres. 

A Bigues i Riells del Fai iniciem la setmana santa amb 21 casos positius des de l'inici de la crisis, 5 veïns 
continuen en centres hospitalaris, 15 veïns estan donats d'alta i aïllats a casa i la baixa ja coneguda. 

Un dia més passat, un dia més a prop d'acabar! 
Seguim incansables! 
Demà més! 

Gràcies per tant d'esforç i bona feina! 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-27 dies! 
Més a prop del final! 



Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit 

 
  



10-4-2020 
Bnit, 

Avui he trucat a la Montserrat, una veïna de 86 anys que viu sola a Saulons. La Montserrat està sola 
perquè vol, però els seus fills li porten tot el que necessita, la seva vida i la seva il·lusió va ser criar-los i 
cuidar del seu difunt Pere. Està molt animada i contenta amb el veïnat, però cada dia espera la trucada 
dels seus fills i germanes que viuen a Sant Feliu, Barcelona i Vic. La Montserrat és una experta 
“bailonga” i cada dia fa els seus exercicis amb música per fer la feina amb ritme. I també balla una 
estona, per què no? -els veïns deu pensar que no estic bé del cap perquè molts cops ballo al jardí- diu 
mentre riu sola. I continua, per sorpresa meva, -Mira, Joan, hi ha una cançó que m’encanta dels 
“jenifers” i que explica aquesta situació perfectament-. He al·lucinat amb dues coses: la cançó, “El 
Setge”, i la força de la Montserrat, que m’ha donat una lliçó de les que carreguen bateries per 10 anys. 

La vull compartir amb vosaltres mentre imagino la Montserrat ballant amb 86 anys! He quedat amb ella 
que, quan passi tot això, la ballarem junts, i aquell dia espero estar a l’alçada d’una geganta com la 
Montserrat. 

https://youtu.be/98yVjh0EZIs 

Us adjunto les dades del dia 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 1.257 positius nous de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 32.984. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.331 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.629 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.251 són professionals sanitaris. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
14.298 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

Informació sobre residències de gent gran 

Amb dates tancades a 10 d’abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.985 
persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones 
estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de 
Salut. A més, 873 residents estan hospitalitzats. 
A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 
Fins avui s’han confirmat també que són 308 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 409 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 
Pel que fa als i les professionals, 5.096 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 
75.000. 
Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.567 persones residents, segons han informat els 
mateixos centres. 

Avui Bigues i Riells del Fai es manté amb els 21 positius, recordeu 5 veïns i veïnes a centres hospitalaris i 
15 donants d'alta o en aïllament domiciliari, mantenim una part de veïns i veïnes amb diferents 
patologies en aïllament per precaució i fem seguiment i atenció diària de les seves necessitats. 

Adjunto link per consultar la evolució per municipis amb les últimes dades. 

http://aquas.gencat.cat/…/ultimes-dades…/mapa-per-municipis/ 

Encarem el 5è cap de setmana de confinament, anem avançant! 
Demà més! 
Sempre a disposar! 

Gràcies pel vostre compromís incansable, tanta feina i esforç ! 

-28 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 😘✊  🌕Bona nit! 



12-4-2020 

Bnit 

Avui finalitza el segon torn del personal municipal activat pel pla d’emergència municipal, un personal q 
va entrar fa 15 dies en acció després de realitzar el primer torn de teletreball i d’aïllament preventiu. 
Aquesta mesura permet mantenir els serveis en funcionament i a la vegada permet garantir la seguretat 
del nostre personal. 

Avui vull fer un agraïment a tot el personal municipal pel seu compromís i per la seva professionalitat. 
A la nostra responsable de Coordinació de totes les àrees i als caps de tots els departaments. 
A tot el personal de serveis socials q està vetllant per tots els casos més vulnerables i a l'equip de 
psicòlogues municipals q estan fent i coordinant el seguiment telefònic a la gent més gran del nostre 
municipi, tmb vull fer un agraïment al suport en el repartiment d'aliments al col·lectiu de conserges, 
Brigada, voluntaris del rebost i voluntaris de protecció civil, gràcies a l’àrea d’atenció a les persones per 
la coordinació del tema de mascaretes i recollida de material i també a les empreses de recollida 
d'escombraries i neteja per triplicar els esforços a Bigues i Riells i tmb a tots els regidors i regidores per 
mantenir l’ànim dels seus equips en aquesta complexa situació. 

Per últim vull agrair a la policia local de Bigues i Riells del Fai la gestió d'aquesta situació, una situació 
cada vegada més entesa i q amb el bon comportament de tothom resulta més fàcil de gestionar, una 
policia local q no dubta en ajudar a gestionar recollides, consultes, avisos, actuacions de serveis mèdics, 
etc...es en aquests moments q valores molt més la qualitat humana de tots i totes. 

Gràcies a tots i totes per fer-ho tot tant fàcil. 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 699 positius nous de 
coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 34.726. 

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.538 persones. 

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.713 persones han estat ingressades de gravetat. 

A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.403 són professionals sanitaris. 

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
15.602 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

-Informació sobre residències de gent gran 

Amb dates tancades a 12 d’abril, i segons la informació que ens fan arribar els propis centres, hi ha 
3.659 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes 
persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel 
Departament de Salut. A més, 1.113 residents estan hospitalitzats. 

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 

Fins avui s’han confirmat també que són 343 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 423 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 

Pel que fa als professionals, 5.629 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 75.000. 

Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.825 persones residents, segons ens han informat els 
mateixos centres. 



Companys o companyes q finalitzeu el vostre torn una forta abraçada virtual i q gaudiu de la família 
després de estar 15 dies de forma consecutiva al peu del canó. 
Descanseu i fins el dia 27. 

Un altre dia superat i seguim! 
Demà més! 
Sempre a disposar! 

Gràcies per la vostra feina i compromís! 

-30 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
Bnit 

 
  



13.4-2020 

Bona nit, veïns i veïnes. Avui el Joan Galiano no pot escriure el missatge de cada dia, se’m fa estrany... ja 
l’espero cada nit. 
Tot i el coronavirus la resta de la vida continua i tots tenim moments inesperats i durs que ens fan aturar 
un moment. Avui el Joan ha d’estar molt a prop de la seva família i cuidar-los especialment. 
Tot i així m’ha demanat que us faci el missatge diari, no es fàcil que aquest home deixi les seves 
responsabilitats, creieu-me. 

Sortim d’una setmana Santa diferent, com tot el que vivim des de fa un mes. Vull felicitar a tots els veïns 
i veïnes pel vostre compromís, per quedar-vos a casa i cuidar-vos tots amb el vostre esforç. 
Demà molts haureu de sortir per anar a treballar, altres podreu fer-ho des de casa, tots ho farem amb 
responsabilitat i amb tots els mitjans de seguretat que fa un mes apliquem, ens hem de seguir cuidant. 
Des de l’Ajuntament continuem atents i al vostre servei. No dubteu en trucar, ho farem entre tots. 

*Comunicat Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 471 positius nous de 
coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 35.197. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.666 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.775 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.504 són professionals sanitaris. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
15.967 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Informació sobre residències de gent gran 
Amb dates tancades a 13 d’abril, i segons la informació que ens fan arribar els propis centres, hi ha 
3.920 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes 
persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel 
Departament de Salut. A més, 1.214 residents estan hospitalitzats. 
A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i 
privades. 
Fins avui s’han confirmat també que són 358 les residències amb persones diagnosticades de 
coronavirus i 418 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 
residències de gent gran. 
Pel que fa als i les professionals, 5.690 estan aïllats o tenen simptomatologia, d’un total de més de 
75.000. 
Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.898 persones residents, segons ens han informat els 
mateixos centres. 

 
Bona nit, veïns i veïnes! Gràcies ! 
Com diu el Joan: -31 dies! Més a prop del final! 💙 
  



14-4-2020 

 
Bnit, si és traspassa la línia d'amistat i companyonia arribés a complicitats q superen totes les tanques. 

Gràcies Mayte per estar sempre i per aquesta prèvia q tenies preparada...he considerat deixar-la tot i q 
finalment i tard puc enviar el comunicat. 

Bona nit de nou! 
Avui el Joan Galiano tampoc podrà enviar el seu missatge. Aquesta vegada però, me l’ha enviat escrit i 
només us afegiré les dades oficials i si em permeteu un missatge personal: avui un pensament per tots 
els que no poden acomiadar als seus. Ningú hauria de passar per això. 

Bnit, 

Primer de tot en nom de la família Gavira/Galiano us volem agrair les mostres de suport i “carinyo”. L’ 
acompanyament q estem reben en aquestes hores tant dures ho valorem molt i per nosaltres és la 
confirmació un cop més de la magnitud humana de tots vosaltres. Ja us podeu imaginar q pot suposar la 
pèrdua d'un avi, un pare i un amic dins una casa. 
Però la vida continua i el millor homenatge q li podem fer a un ser estimat q marxa abans d'hora, és ser 
dignes i continuar mantenint el seu record i així ho farem. 

Vull fer un agraïment a la regidora i primera tinent d'alcalde Mayte Escobar per traslladar aquest 
missatge i a tots els companys de l'equip de govern per substituir-me en aquestes hores. 
Gràcies Mayte per estar sempre preparada i 9.092 gràcies per la feina al cap davant de serveis socials en 
aquesta complicada situació. 

Avui Cat salut actualitza dades per municipis i diu el següent sobre Bigues i Riells del Fai. 

19 tests positius, 45 negatius per 9.092 habitants. 

Un positiu confirmat aquesta setmana santa, ingressat i tres contra anàlisis q passen a negatiu dels 21 
casos de fa una setmana. En total 4 persones en centres hospitalaris, 2 persones en centres hotelers en 
fase de ser donats d'alta i 13 persones en aïllament. Mantenim en aïllament aquells casos q per 
patologies són més sensibles. 

Us facilito el link per fer la consulta si ho considereu oportú. 

http://aquas.gencat.cat/…/ultimes-dades…/mapa-per-municipis/ 

Us dono dades avui dels municipis amb els q tenim límits territorials o de gestió de serveis 
(Mancomunitat del Vall del Tenes) 

Sant Quirze Safata 0 positius i 2 tests negatius per 627 habitants. 
Sant Feliu de Codines 15 positius i 20 tests negatius per 6.359 habitants. 
Caldes de Montbui 66 positius i 78 tests negatius per 17.554 habitants. 
Figaró-Montmany 18 positius i 8 negatiu per 1.114 habitants . 
L'Ametlla del Vallès 25 positius i 49 negatius per 8.462 habitants. 

Dins del corredor del Tenes . 

Santa Eulàlia de Ronçana 24 positius i 17 negatius per 7.288 habitants. 
Lliçà d'Amunt 48 positius o 67 negatius per 15.256 habitants. 
Lliçà de Vall 18 positius i 40 negatius per 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 102 positius i 104 negatius per 19.082 habitants. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que en les últimes hores s’han confirmat 1.308 positius nous de 
coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 36.505. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.756 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.789 persones han estat ingressades de gravetat. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.656 són professionals sanitaris. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
15.651 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 

Us vull demanar mantenir l'esforç i el confinament més estricte, estem totes i tots amb moltes ganes de 
poder tornar a la normalitat però ara per ara no podem relaxar la situació, portem més de 80 actes 



obertes per no complir el confinament i en les pròximes jornades intensificaran les accions per evitar 
una propagació de la pandèmia. 
Com ja sabeu ara per ara la salut i seguretat de la població és la prioritat més important q hi tenim ara 
mateix i actuarem per mantenir aquest situació dins els paràmetres actuals. 

Un dia més al sac! 
Seguim i Demà més! 
Pel què calgui ja sabeu! 

Gràcies per la vostra feina i compromís! 

-32 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
Bnit 

 
  



15-4-2020 

Bnit 
Uns dies més de resistència i en concret uns dels més durs, uns dies on varies estels il·luminaran el 
nostre futur, estels q portem llum a les seves famílies i q en aquest dies per diferents motius marxen allà 
on seran sempre a partir d'ara. 

En aquest moments només podem acompanyar el dolor de les famílies en la distància i ho dic per 
experiència...ajuda molt. 

Avui us vull dir q realment allò més important és la vostra salut i seguretat, q intentem per tots els medis 
cuidar-nos i cuidar als nostres, tot ho altre és secundari. 

Us demano ajuda per fer de les xarxes un lloc on trobar respostes i propostes q ajudin a tots els q 
entenen el confinament com ho q realment és, un mal necessari per mantenir la salut, omplim les xarxes 
de propostes per passar l'estona amb la màxima normalitat i dins d'una situació totalment anormal. 

L'ajuntament continuarà vetllant per la gent en risc i continuarem buscant maneres de donar respostes 
a totes les necessitats, és l’obligació q ara mateix hi tenim i la volem portar al límit. 

No dubteu que recuperarem els somriures un cop passi tot, però ara toca cuidar als malalts, 
acompanyar als mes febles i fer pinya com a municipi. Penseu en això a l'hora de fer una publicació o un 
comentari en grups on per desgràcia existeix molta gent q pateix aquesta malaltia de forma diferent als 
altres. 

Q ningú dubti q no tenim infants contagiats precisament per q no estant surtin de les cases. Aquesta és 
la demostració més visible d'aquesta situació i no podem assumir cap risc. 

En les pròximes hores veurem un creixement dels positius a tot el país, correspon a tots els tests q ara 
mateix és fan a tots els casos. Us passaré dades un cop confirmades per CatSalut demà. 

*Comunicat del Departament de Salut* 

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 39.375 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 55.457 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari amb la Covid-19 un total de 3.855 
persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.798 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.307. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.712 són professionals sanitaris i 5.755professionals 
de residències. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
17.297 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel què fa a les residències de gent gran, un total de 5.229 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus i 7.069 són casos sospitosos. 

Informació declarada per les funeràries 
Tal i com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 7.097 persones fins a dia d’avui. D’aquests, 1810 han mort a una 
residència, 62 a un centre sociosanitari i 456 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos 
no classificables per manca d’informació. 

Famílies a -33 dies de sortir d'aquesta situació. 



En sortirem no ho dubteu . 

Bnit 

 
  



16-4-2020 

Bnit 

Us voldria fer coneixedors de q som un municipi on cada dia una colònia molt nombrosa de persones 
van a diferents llocs de treball a fer front a aquesta pandèmia, són professionals de Sanitat, de cossos de 
seguretat, d'empreses de subministres bàsics, persones q amb el seu sacrifici i esforç cada matí, tarda i 
nit fan la seva feina per tots nosaltres des de aquell q recull una ceba, passant per qui la transporta i fins 
aquell q la serveix a un hospital, des de aquells q netegen espais, recullen brossa, des de els q vetllen per 
la seguretat i dels q estant dins un hospital, CAP o residencia...tots ells fan a diari una tasca 
imprescindible per ajudar a q tot sigui el més fàcil possible. 

Us explico això per q no tenim cap indicador q permeti posar una data a la finalització d'aquest 
confinament i no podem relaxar cap mesura ni cap protocol, tot el contrari cal més q mai continuar amb 
allò q funciona. 

En les últimes hores amb les dades de CatSalut actualitzades s'ha fet un nou recompte de positius, 
proves i empadronaments. Aquest resultats són els facilitats per centres hospitalaris, Caps i laboratoris. 

A Bigues i Riells del Fai hi tenim 23 positius i estem per sota de la mitja del país i la comarca com podeu 
veure a l’aplicació...però això no significa res, cal extremar al màxim el risc i evitar tot contacte 
innecessari, és per això q intensificarem encara més els controls i les accions per evitar situacions no 
desitjades. Us demano un esforç més, a tots i totes però principalment a aquells q necessiten 5 viatges 
per realitzar la compra (cada dia)...us vull recordar q teniu multitud d'opcions per comprar via 
telemàtica a dins I fora del municipi, una opció q ajuda a evitar desplaçaments innecessaris. 

En les properes jornades esperem la incorporació de les dades de mortalitat de cada municipi vinculades 
a positius, casos sospitosos i coincidents en dates. Serà molt difícil gestionar les dades amb la informació 
actual, però ho intentarem fer ho millor possible. 

Dades CatSalut 

👉El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 39.736 casos 
positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova 
diagnòstica (test ràpid o PCR). 
Per regions sanitàries, la xifra es desglossa de la següent manera: 

Alt Pirineu i Aran: 277 
Barcelona: 28.964 
Camp de Tarragona: 1.638 
Catalunya Central: 3.064 
Girona: 3.323 
Lleida: 1.410 
Terres de l’Ebre: 180 
No classificats: 880 

👉D’altra banda, hi ha un total de 59.195 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
👉Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós un total de 4.056 persones. 

Alt Pirineu i Aran: 22 
Barcelona: 3.332 
Camp de Tarragona: 104 
Catalunya Central: 328 
Girona: 202 
Lleida: 62 



Terres de l’Ebre: 6 
No classificats: 0 

👉Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.886 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.267. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.966 són professionals sanitaris. 
👉Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
18.724 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
▪ Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 5.616 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus i 7.146 són casos sospitosos. 
▪ De les 5.616 persones que han donat positives de Covid-19, la xifra es desglossa per regions de la 
següent manera: 

Alt Pirineu i Aran: 61 
Barcelona: 4.052 
Camp de Tarragona: 228 
Catalunya Central: 420 
Girona: 501 
Lleida: 288 
Terres de l’Ebre: 10 
No classificats: 56 

📍Informació declarada per les funeràries 
Tal i com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 7.576 persones fins a dia d’avui. 
▪ D’aquests, 2.015 han mort a una residència, 84 a un centre sociosanitari i 478 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
▪ De les 2.015 persones que han mort a residències amb positiu de la Covid 19 o sospitosos, per regions 
sanitàries, la xifra es desglossa de la següent manera: 

Alt Pirineu i Aran: 3 
Barcelona: 1.621 
Camp de Tarragona: 60 
Catalunya Central: 237 
Girona: 82 
Lleida: 9 
Terres de l’Ebre: 3 
No classificats: 0 

Us adjunto imatges de la situació al municipi, mancomunitat i comarca. 

Els dies són llargs i durs, vivíem moments complicats però ens en sortirem amb la feina i compromís de 
tothom! 

Gràcies per tant d'esforç! 

-34 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit! 
  



17-4-2020 

 

Bnit 

Avui us dono detalls i dades d'algunes línies del treball conjunt estat, generalitat, ajuntaments i 
autoritats sanitàries. 

CatSalut diu q hem passat el PIC entre el 8 d'Abril i 11 d'Abril afegeix més dades... 

Diu q l'evolució és positiva però encara el nombre casos diaris és elevat i el risc de rebrot rellevant. 

UCIs la disminució de la pressió es lenta i continuarà sent lenta x el numero de dies mig (20-21 dies) 
entre10-14 dies per veure una distensió és la previsió. 

Dels 1979 llits de UCIs el 75% ocupats per Covid. 

UCI hem començat a recuperar espais x començar a recuperar algunes actuacions assistencials. 

Diumenge 12 vam aprovar plans per afrontar aquesta setmana. Un molt important era per a col·lectius 
vulnerables incloïa infants i joves. 

Treballem possible sortida de col·lectius vulnerables (menors) IMPORTANT no és pla de desconfinament. 

📍ES UNA PROPOSTA PERQUÈ ELS MENORS PUGUIN SORTIR AL CARRER A PROCICAT ES TREBALLA 
SOBRE COM PREVEURE UNA POSSIBLE SORTIDA DE NENS AL CARRER. 
👉Demà, en el comitè tècnic s'estudiaran els informes tècnics i es farà proposta que explicarem. 
👉Finals setmana vinent estarem en disposició d’analitzar que no s’hagi produït un rebrot i veure si 
estaríem en disposició d’aplicar aquest pla. 
👉Nens s’estudia sortida per franges horàries, mantenint distància, amb mascareta de 6-12 anys, no 
calen guants, sí mesures higièniques (malgrat els guants, important neteja!). 
👉fins final de setmana vinent no podrem anar valorant les dades evolució epidemiològica i decidir 
millor moment x aplicar la mesura (esperem final setmana vinent depenen de rebrots). 

Informe ICS el número de casos es heterogeni al territori i pot ser q l'evolució sigui diferent 

❗Principal atenció a aquelles zones on darrers dies mes nombre de casos👉zones mes poblades amb 
mes risc rebrot. 
👉Tenir aquesta informació vol dir que podrem enviar missatges o prendre mesures diferenciades en 
funció de la situació. 
👉no es pot fer igual desconfinament quan la situació de l’epidèmia no és igual. 
👉Avui hem de continuar amb confinament total i a vista 10 dies amb un control i monitorització de 
dades per veure possibles rebrots podrem començar a fer moviments. 
📍Aquest matí reunió amb el sector turístic, pràcticament paralitzat, especialment greu petites 
empreses. Som conscients d’això i estem estudiant mesures per garantir viabilitat d’un sector que 
suposa el 12% del PIB i 13% ocupació 
📍informats de la reunió amb President x nous pactes Moncloa, per a trobar acords de com afrontar 
recuperació crisi econòmica i social el Govern hi serà. Si és per fer una re centralització no. 
📍Treballant perquè a partir dilluns vinent es restableixi transport amb oferta reduïda igual a tot el 
territori. 
📍Ahir reunió PROCICAT i es va decidir on havia d’anar a parar el que sobrava de les mascaretes 
Gobierno, dins de les limitacions que marcava el seu propietari . I es distribuiran a partir d’avui a 
residències (1’4M). 
📍200000 ffp2 retirades xq podrien no complir amb les seves especificacions de protecció. 
Eren part de 490.000 d'una comanda enviada x ministerio. 



La feina és titànica en molts aspectes i Gràcies a tots vosaltres q estem contenint el virus pam a pam. 

Properament gestionarem 

👉Mascaretes a Farmàcies dia 20. 
Suport a les entregues. (Mascaretes farmàcia son tipus 2R(quirúrgica) es poden reutilitzar no un sol us 
(depèn de si només es porta) 
👉Sistema de recepta electrònica a través dels més de 3000 farmàcies. 
👉La distribució material escolar i suports per fer activitat online. 
👉Sant Jordi online. 
👉Continuem el control del confinament a casa 
👉control i seguretat de les persones que ja estan anant a treballar. 
👉Per l'ajuntament es molt important detectar possibles rebrots x actuar. 
👉Suport i seguiment a majors de 65 i persones vulnerables. 
👉entrada en funcionament (50%) de la brigada en tasques de carrer amb suport de conserges. 
👉Campanya de repartiment de Mascaretes a cada llar de gent +65. 

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 40.988 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 63.128 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 4.123 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.899 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.234. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.361 són professionals sanitaris, mentre que 5.807 
professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
19.088 altes hospitalàries 
￼ 
Famílies a Bigues i Riells del Fai ara mateix tenim 23 casos positius, 4 persones en centres hospitalaris, 2 
en hotels previs a ser donats d'alta, 16 casos aïllats i una baixa. 

A part mantenim mes de 15 casos aïllats per patologies sensibles. 

Un dia més superat! 
Demà més! 
Seguim 

Gràcies per tant d'esforç! 

-35 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 
🌕Bona nit! 

 
  



18-4-2020 

 

Bnit 

Com ja vaig anunciar ahir el Comitè tècnic PROCICAT ha aprovat avui el pla de sortida infants i 
adolescents. 
Conté condicions adaptables, progressives i revisables. 
En funció territoris (cada municipi es podria adaptar dins el marc genèric del pla) i dades 
epidemiològiques. 

📍Marc general Pla👇 
▪ Quan passarà? Ara segueix confinament. 
👉10-14 dies del pic hospitalari👉si a final setmana vinent es compleix👇 ho podrem aplicar. 
👉Es indispensable q hi tinguem uns quants dies de tendència clara de regressió. 
👉 Control de punts calents. 
📍Procicat ha aprovat q... 
👉podran sortir infants i adolescents fins a 18 anys 
▪ Fins a 16 anys acompanyats amb adult nucli familiar. 
▪ A partir 16 anys poden sortir sota responsabilitat tutors. 
▪ Les unitats familiars poden sortir plegades 
👉12-14h famílies fins 6 anys 
👉16-18h entre 6 i 16 anys. 
👉18-20h > 16 anys 
(Només 1 franja si tenen fills edats diverses). 
▪ Caldrà Portar declaració auto responsable. 
▪ No es podrà anar a espais infantils de joc ni fer servir espais de manteniment lúdic. 
▪ No consum begudes ni menjar a espai públic. 
▪ No entrada a comerços. 
▪ No fer us de vehicle privat ni transport públic. 
▪ No és retorn a normalitat. 
👏Agraïment a tothom per l'esforç del confinament estricte i q encara durarà uns dies més. 
És fa proposta de *Mesures a prendre en la sortida*👇👇 
▪ Prendre temperatura abans de sortir. 
▪ Distància mínima 2m amb altres. 
▪ Trobades casuals (no es permeten trobades organitzades amics). 
▪ Circuits de desplaçament i manteniment distància desplaçament. (Ajuntaments serem Importants x 
establir circuits) 
▪ A partir 3 anys recomanació us mascaretes (domestiques). 
▪ No guants👉higiene de mans abans i dp de sortir. 

IMPORTANT SEMPRE 

👉Si es van complint els objectius i les dades 👇 aplicació final setmana vinent. 
▪ Qualsevol consulta sobre mesures aplicació a través del CECAT, es respondrà dubtes dels municipis, 
és fa agraïment a la celeritat de resposta dels municipis consultats ahir. 

Us informo tmb, 

📍1'5M mascaretes a farmàcies del país dilluns començaran a repartir. A Bigues i Riells del Fai reforçaren 
amb controls a l'entrada de les farmàcies amb personal de protecció civil. Però encara no podem 
confirmar la rebuda per part de les farmàcies. I demanen estar pendents dels comunicats, igualment cap 
veí i veïna és quedarà sense mascareta. 
👉dijous 2M mes, per repartiment. 



▪ Important q qui la vagi a buscar hi vagi xq la necessita 
❗1 de sola l 
▪ Que ningú trenqui confinament o aïllament x anar a buscar. 
▪ Agraïment a tots els farmacèutics i farmacèutiques. Treball intens aquest dies tmb el d'ells. 

Més Ajuntament 

📍Serveis Socials està realitzat anàlisi de les trucades a la gent gran i està derivant els casos més 
sensibles a cada àrea de gestió. 
👉Més de 1.500 Persones contactades. 
👉Aquesta setmana renovació del personal en les línies de trucades i mail. 
👉Mantenim el contacte amb residencia. 
👉Identificació I possible sanció a persones fora del confinament. 
👉Dimecres mercat en Riells del Fai. 

IMPORTANT 

👉 Avui l’àrea de joventut a fet entrega d'ordinadors del Ceip Colomer, Ceip Turó i IES Maria Bell-lloc i 
Policia local els ordinadors de la Mancomunitat. Dema es continuarà amb el repartiment. 
📍us anirem informant de les mesures i campanyes q l'estat, generalitat i ajuntament anem incorporant. 
📍Recordeu q la policia local, protecció civil, agents cívics, brigada, empreses de neteja, personal de 
l'ajuntament, comerciants i personal sanitari estan realitzant la seva feina, una feina molts cops ingrata i 
mal entesa per molts, us demano un minut de reflexió a l'hora de criticar-los i q en tot cas ...ho 
canalitzeu cap a la meva gestió, assumeixo tots els errors, fins hi tot aquells q no comparteixo i que 
venen de directrius estatals o de generalitat. 
📍Només disposant de la informació podeu fer front a la situació, tothom té una opinió i fins hi tot una 
bola màgica q sembla predir q passarà en un futur, la gent de Bigues i Riells del Fai per si de cas, estarem 
preparats per si falla la previsió. 

Incorporo la compareixença del President Sánchez. 

*Resum (no exhaustiu). 

20.000 famílies que han 
perdut un ser estimat/80.000 persones atenció hospitalària/ Sistema sanitari va arribar al límit en 
algunes CCAA 
El nostre sistema va resistir gràcies a la professionalitat dels nostres sanitaris 
Prop del 64% han estat donats d’alta 
Gràcies a la disciplina social hem salvat milers de vides. 
Dia anterior estat alarma, cada persona contagiava 3 persones (Ritme de reproducció del virus) 
AVUI LA R ESTÀ PER SOTA DE L’1. Cada persona contagiada NO arriba a contagiar a una altra 
Hem aconseguit el més difícil. Gràcies a quedar-nos a casa. Hem aconseguit contenir la propagació del 
virus 
Però hem d’aconseguir nous avenços abans d’entrar a la des escalada. 
OMS diu 6 pautes: 
1.Transmissió controlada i identificades les persones infectades 
2.Sistema salut haurà de poder detectar testos positius i aïllar-los i contactes 
3. testos. 1 M de testos i 2 M testos ràpids a les CCAA per a hospitals i residències Hem duplicat testos i 
ja estem a 40.000 diaris 
4. Sistema de control de persones per evitar contagis importants 
5. Estrictes mesures preventives a les feines i als llocs educatius 
6. Haurem de tenir informació disponible i mesures higièniques 
No tinc dubte que seguirem complint amb disciplina social. 
Però avui encara a la senda del que marca 
NO PODEM AIXECAR LES MESURES TOTALS DE CONFINAMENT I PASSAR A FASE 2 
Sánchez ara: DEMÀ TRANSMITIRÉ A LES CCAA I AL CONGRÉS LA SETMANA QUE VE A PROPOSTA 



D’ESTENDRE ESTAT D’ALARMA FINS EL 9 DE MAIG INCLÒS 
Però no estarem igual. Els experts que és possible alleugerir una part, que són els nens. 
Després de consultar experts i tb psicòlegs, etc., DEMÀ TRASLLADARÉ ALS PRESIDENTS AUTONÒMICS I 
CONGRÉS “ALIVIAR” EL CONFINAMENT DELS MÉS PETITS A PARTIR DEL 27 D’ABRIL 
Evidentment ho farem amb mesures de seguretat. VULL ESCOLTAR ELS PRESIDENTS A LA REUNIÓ QUE 
FEM TOTS ELS DIUMENGES 
Serà un petit alleujament durant estat d’alarma que seguirà durant unes setmanes a maig . Després ja 
començarem la des escalada progressiva 
Esperem estar llestos xq al llarg del mes de maig comencem a anar recuperant una normalitat que serà 
nova 
FMI prediu un panorama mundial amb gran retrocés. Guerra sense bombes 
S’obriran dos camins: la ràbia, dividir-nos i treure profit partidisme o romandre units per a 
reconstrucció. M’esforçaré en la unió per a la reconstrucció 
El virus es combat amb la unió de tots. 
Pactes que haurien de fixar les grans línies i plasmar-se amb CCAA, Dipus, Consells, ajuntaments.. amb 
empresaris i sindicats 
Sobre pacte reconstrucció. He rebut resposta receptiva en la primera ronda de contactes. Dilluns 
acabaré ronda partits i després FEDERACIÓ DE MUNICIPIS. 
Deixar fora altres temes de controvèrsia 
Reunions amb dirigents amb UE estan donant els seus fruits. Seria imperdonable que Europa reincidís en 
els errors del passat. Cada euro utilitzat per salvar vides. 
PREGUNTES 
-Com es farà el tema nens? Parcs, passejos? Des escalada per cada CCAA? 
El més important és que començarem des escalada cap a una nova normalitat. Passes progressives i 
màximes precaucions. Definirem durant els propers dies els criteris i requisits i amb quins criteris de 
seguretat. Estat pot avalar ordres però tots a casa podem contribuir a aturar el virus. Com fan els 
treballadors. 
LA PROPOSTA ÉS A PARTIR 27 ABRIL L’OPORTUNITAT DE SORTIR UNA ESTONA AL DIA, PERÒ HAUREM DE 
CONSULTAR ALS PRESIDENTS AUTONÒMICS I SOTA CRITERI ASSESSORAMENT COMITÈ CIENTÍFICS 
-Pregunta: La des escalada serà diferent per CCAA’s? 
Resposta: L’escalada ha de ser homogènia? NO, però no ha de ser una CCAA, o una província. 
Participaran CCAA, evidentment. Els hi hem demanat un expert a cadascuna d’elles per col·laborar en 
aquest treball. ESCALADA ASIMÈTRICA. Hi haurà diferents respostes, diferents escales, però les mesures 
les haurem d’abordar tots junts. Tindrem el mes de maig per treballar la des escalada. Tots som molt 
conscients dimensió virus i hem de ser conscient que les decisions no seran definitives. 
Actuarem sota la pressió dels experts, i veure quines coses podem anar graduant. Si veiem que hi ha 
retrocessos en algun municipi, revisarem les decisions i reaccionarem (en positiu i negatiu). HI HAURÀ 
LLOCS QUE POTSER PODREM ANAR MÉS RÀPID PERQUÈ LA PANDÈMIA VA DIFERENT 
-Per què no truca per telèfon a Casado? 
L’important és cert conscient que ens hem de trobat tots. Compromís de totes les forces polítiques. 
Oferiment sincer. Les que he tingut aquesta setmana, amb grups amb projectes diversos, un comú 
denominador 
-Quin és l’horitzó temporal per anar aixecant les mesures? Adults podran fer sortides curtes per fer 
exercici? 
Horitzó temporal. MES DE MAIG PER FER PRIMERES PASSES CAP A LA NOVA NORMALITAT. Som dels 
primers països que estem treballant en des escalada. Cada país decideix el ritme des escalada. 
CONTEMPLEM HORITZÓ D’UN LENTA MARXA CAP A AQUESTA NOVA NORMALITAT. AMB CRITERIS 
AVALUABLES A CADA TERRITORI. Haurem de fer entre tots exercici de pedagogia. Decisions que seran 
eficaces però alguna potser hem de donar pas enrere, perquè anem aprenem com guanyem, al virus 
-Està garantit el govern de coalició, perquè hem vist tensions amb la renda mínima vital. 
Cap partit m’ha demanat canvis en el govern. HO fem junts i amb un govern unit. Que plantegem renda 
mínima vital, primer és un exemple més de compromís per no deixar ningú enrere. En segon lloc, 
exercici de treball en un temps rècord. 
-Quines edat afecta la mesura nens? 
Mesura que hem d’estudiar i quan consultem amb expertes fixarem l’edat límit. Un punt de referència 
és la llei de salut, que són els 12 anys 
-Què ha fallat xq tinguem una de les majors taxes de mortalitat? 



Haurem d’estudiar els errors. Ser conscients que Espanya va actuar abans, tot i que Europa el conjunt va 
actuar tard. 
Quan Espanya va a passar a la fase alarma hi havia 1224 infectats. A Itàlia hi havia més de 3.000. A 
França més de7.000 
Però no vull que ens comparem. Hem de ser humils, auto exigents però crec que és just que totes les 
institucions espanyoles estem donant resposta important 
-Participació De les CCAA 
Totes les CCAA van estar presents quan he pres decisions com el final del permís retribuït. Alguns 
voldrien ser més durs, altres menys. Però totes les mesures han beneficiat al conjunt. Això vol dir que la 
des escalada a de ser homogènia? Potser en algunes coses sí, però altres no. 
PER AIXÒ EN REUNIRÉ AMB FEDERACIÓ ESPANYOLA MUNICIPIS PERQUÈ TB SERÀ UNA PECA CLAU PER A 
LA DESECALADA 
-Mascaretes a les farmàcies? DEMÀ APROVAREM ORDRE PER CONTROL I FIXACIÓ DELS PREUS DE LES 
MASCARETES 
-ENFORTIR EL NOSTRE SISTEMA SANITARI EN AQUESTA FASE DE DESESCALADA ÉS CLAU 
-Vols italians? La cooperació amb el govern italià és "total però el restabliment dels vols amb Itàlia 
encara "haurà d'esperar". 
-Els serveis d’estudis econòmics reconeixen unes previsions molt negatives. Les conseqüències són 
imprevisibles. Hem de ser molt cautelosos per saber la dimensió 
- L’estudi epidemiològic l’ha de liderar el Govern espanyol. Entenc que hi hagi presidents autonòmics 
vulguin fer altres coses, però és important que ens vegin agafats de la mà 

A les 23h més o menys envien dades de CatSalut, el missatge és molt llarg i ho compartiré a part. 

6è cap de setmana, incansables x superar-ho! 
Demà més! 
Seguim! 

Gràcies per tant d'esforç! 

-36 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 

Bnit 

  



19-4-2020 

Bnit, 

Aquesta setmana serà important per veure l'evolució de la situació i valorar si apliquem mesures q 
permetin una sortida esglaonada dels nostres infants en 8 o 10 dies. 
És important entendre q no és un DESCONFINAMENT...de fet vetllarem per q en el cas de que sigui 
aplicat sigui dins les condicions i limitacions proposades. 
L'estat espanyol accepta els plans adaptats a municipis amb singularitats concretes, és el nostre cas, 
farem si som autoritzats un pla municipal de l'acció basat en el nostre entorn i en la particularitat del 
municipi, aquest pla ja està en elaboració des de q el divendres va començar a sonar la proposta a 
Generalitat. 
Fins ara la resposta a totes les propostes i mesures van donant resultats positius i volem continuar en 
aquesta línia, no falta mai el debat i les opinions q en altres circumstàncies són sempre útils, però cal 
entendre q en aquestes circumstàncies és vital entendre les directrius i no confondre a la ciutadania, es 
veuen molts consells, propostes i opinions (totes amb bona voluntat) q molts cops no són accions 
autoritzades ni permeses en les circumstàncies actuals, en aquest sentit us recordo q diàriament la 
generalitat actualitza el FAQs i q l'ajuntament ho procura fer cada 24h. 

Davant els dubtes sempre trucar a l'ajuntament, policia local o telèfons habilitats pel Covid-19. 

93 865 62 25 Ajuntament de BiR 
93 865 76 48 Policia Local 
93 865 90 36 Cap de BiR de 13h a 20h 
93 844 95 37 Cap SE Ronçana d 8h a 13h 
93 841 52 50 Cap Cruïlla 
112 emergències 
061 emergències relacionades Covid-19 

Avui a la reunió amb el president Sánchez i les presidències de les CCAA es van tractar els següents 
temes i suggeriments; 

📍President Sánchez ha anunciat 14.000M€ a CCAA ja era part de la previsió del q s'assignés a CCAA 
👉demanem q no vagi a compte possible endeutament q siguin transferències directes. 
📍Exposat que sigui Catalunya i cada regió qui faci els plans de previs a desconfinament. 
👉Es percep un canvi de criteri en què ara es pot fer x territoris, creiem q cal q puguem prendre les 
decisions xq coneixem més la realitat (tothom jo ha dit) (Ex. Extremadura ha dit q tenen 3/4 parts sense 
cap cas i q voldrien prendre mesures) 
📍President Sánchez prudent i caut, reconeixent davant de les peticions unànimes dels diferents 
territoris que els desconfinament es faci d'acord amb la realitat de cada territori 
👉S'ha compromès amb la territorialització d'aquest pas previ al desconfinament. 
📍Tot el suport a la posició del Gobierno q cal ser prudents i actuar en funció de les dades 
epidemiològiques. 
📍Presentat l'informe del pla desconfinament català i les principals recomanacions i punts posat a 
disposició de tothom i disposició a treballar plegats. 
Demà presentació informe a Generalitat i posterior aprovació x Govern. 
Les gran línies són: 
👇3 grans punts👇 
1.Monitoritzar mobilitat. 
2.Desplegar eines diagnòstiques. 
3.Eines protecció personal. 
📍5 fases de tornada 
1r tornada persones sanes treballs no essencials. 
2n Desconfinament parcial de sectors poblacionals concrets. 
3a Obertura de bars, restaurants i actes <30 



4a Escoles, equipaments culturals i escoles. 
5a Esdeveniments amb aforaments de >30 persones. 
👉Caldrà q el possible desconfinament a Catalunya tb sigui diferent en funció territori 
👉Prudència en la màxima alerta en la que estem. 
Presa de decisions sempre basades en👇 
👉Situació epidemiològica 
👉Capacitat del sistema sanitari 
▪ És una metodologia per arribar a un objectiu👉no un calendari, en funció de la situació avançarà + o - 
ràpids. 
▪ Estem estudiant i es de justícia q l'esforç dels professionals sigui reconegut tb econòmicament. 

Bigues i Riells del fai 

A partir de demà dilluns, es començaran a repartir les mascaretes de CatSalut a les Farmàcies. 

🙏Demanem que tothom actuï amb responsabilitat i que vagi a la farmàcia només si realment la 
necessita immediatament. 
📆 Tothom tindrà la seva mascareta gratuïta, NO cal recollir-la el primer dia ni la primera setmana. 
💳La primera mascareta serà gratuïta amb la targeta sanitària. 
👵👴Les persones grans poden demanar a familiars o veïns que els la reculli amb la targeta sanitària. 

El departament de Salut informa 

A Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 42.610 casos positius de coronavirus. 
Hi ha un total de 69.837 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten 
símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 4.576 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.063 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.127. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.615 són professionals sanitaris, mentre que 5.934 
professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
20.881 altes hospitalàries. 

A per la següent setmana i anar avançant i millorant! 
Demà més! 
Seguim! 

Gràcies per tant d'esforç, feina i compromís! 
A disposar xl q calgui! 

-36 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 

 

  



20-4-2020 

Bnit 

Us adjunto dos resums del govern de la generalitat i del govern Espanyol amb dades q considero 
interessants. 

Però primer i molt important. 

Actualització alerta inuncat 

Molta prudència demà amb les pluges abundants que poden fer augmentar rius i rieres sobretot de la 
meitat nord-est 

No us acosteu a les zones inundables ni a peu ni amb el vehicle 

Alerta pla #INUNCAT de #Protecciocivil 

La situació a Bigues i Riells del Fai respecte a l’evolució del Covid-19 és la següent: 

26 casos confirmats amb tests realitzat. 
21 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari i en confinament normal. 
4 veïns i veïnes hospitalitzats. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
12 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials. 
8 casos en aïllament per risc. 

Cal extremar les precaucions per evitar situacions no desitjades, és vital mantenir aquest dies el 
confinament més estricte i evitar sortir al màxim, recordeu q estem a la mateixa fase del dia 27 de març 
previ al confinament total. 

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 43.695 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR).D’altra banda, hi ha un total de 72.984 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són 
persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Del 
total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 4.904 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.216 persones han 
estat ingressades de gravetat; actualment són 1.091.A més, del nombre total de positius arreu del país, 
6.953 són professionals sanitaris, mentre que 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita 
o confirmació. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un 
total de 22.417 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.Pel que fa a les 
residències de gent gran, un total de 7.825 persones han estat confirmades com a positius de 
coronavirus i 12.519 són casos sospitosos. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 8.441 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.328 han mort a una residència, 95 a un centre sociosanitari i 522 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 

*Resum (no exhaustiu) compareixença Govern* 

👉Avui entrega informe experts recomanacions sobre desconfinament de Catalunya. 
👉El Govern segueix tenint les competències de pensar quina es la millor manera de des confinar, el què 
reclamem es q un cop Gobierno accepta que cal fer-lo de manera territorialitzada ens retorni la 
competència x executar els plans. 
👉Els 14.000M€ anunciats no són nous i no tenim coneixement de moment de cap previsió mesures 
econòmiques extraordinàries. 



👉Repartiment Mascaretes: 100.000 s’han repartit ja. A mig matí ha caigut sistema informàtic de 
recepta electrònica x un problema tècnic, no motius de gran quantitat de gent, a primera hora matí hi 
ha hagut molta gent, però s'ha normalitzat durant el matí. 
👉Ens hem posat en contacte amb Col·legi Farmacèutics i ARA JA FUNCIONA UNA PART. AMB UNA 
SEGONA INTERVENCIÓ ESPEREM QUEDI TOTALMENT RESOLT. IGUALMENT, LES FARMÀCIES ANAVEN 
REPARTINT IGUALMENT I APUNTANT A MÀ EL NÚMERO DE LA TARGETA SANITÀRIA 
📍Posta en marxa programa de mediació COVID 19 per problemes veïnals, familiars i empresarials. 
Sistema exprés. Per mitjans telemàtics. Enviar correu electrònic centremediacio.dj@gencat.cat 
De l’1 al 17 d’aril més de 300 consultes sobre tot de custòdies/tinences fills 
-Reiterar petició mesures econòmiques que reclamem al Govern espanyol per suport empreses i 
autònoms. 
📍Repartim 900 mòbils a hospitals i 1000 a la residències, tb tablets. Gràcies a empreses i voluntaris. 
Necessitem que els familiars puguin comunicar amb els pacients 
📍També repartim 600 càmeres web per a l’Atenció Primària. Per a les visites que abans eren 
presencials i ara no. 
👉Visites al CAP que no són COVID: 48.000 a 28.000 (la majoria són telefòniques però el 23% són 
presencials) 
👉800 persones reben alta al dia que rebran seguiment per AP 
📍123.000 PCR’s ja fetes des de l’inici. Comença ara programa ORFEO i per tant 170.000 PCR’s més en 
les properes setmanes 
📍Residències 21.500 PCR’s fetes. 
📍Llits crítics: hem triplicat. Ara 70% d’ocupació. Ens permet recuperar llits poc a poc per altres malalties 
👉1400 persones residents gent gran hospitalitzades 
👉Més 500 han pogut tornar amb les seves famílies 
👉55 a hotels o altres espais residencials 
👉Visites Atenció Primària a residències: de 600 a més de 2.000 
📍Testos serològics treballem per poder tenir-los a disposició per fer en 16 setmanes x tenir 
coneixement de la situació d'immunitat de la població. 
📍Diferencia territoris desconfinament👇 
Especial atenció allà on hi ha més increment de casos aquests darrers 5 dies. 
👉Passaport immunitari esta a debat aquí i a Europa 
👉caldrà aplicar noves tecnologies però sempre respectant drets i llibertats 
Volem controlar epidèmia no la societat.👉respecte privacitat i protecció de dades. 
📍Repartiment sobrant de mascaretes a residències acabarà demà (les que van sobrar del repartiment 
al transport) 

*Resum (no exhaustiu) compareixença Ministra portavoz* 

👉S’està treballant per pagar ERTOS quan abans. Canvis en el sistema informàtic i que es pugui pagar 
durant el mes i no només el dia 10. 
👉Es crearà una comissió parlamentària on es debatrà la reconstrucció econòmica i social. El de menys 
és el format, l’important és que puguem parlar-hi. 
Serà el Congrés qui convoqui la data i la comissió per ala reconstrucció. 
👉La desescalada s’anirà monitoritzat amb indicadors que permetran anar plantejant quines mesures es 
poden anar donant a grups de població o territoris. 
▪ Primer sortiran els nens i podran haver-hi altres mesures però dependrà dels indicadors sobre la 
pandèmia, amb mesures que potser es podran anar ampliant o reduint si cal en funció situació. 
👉Altres mesures? Fer esport, sortir a córrer? Zones rurals que es pugui aixecar abans el confinament? 
El sector de l’hostaleria abans?: President Sánchez va ser molt clar que no ens anticiparem. Esport és 
una de les qüestions que s’estan estudiant, en funció dels marcadors que indiquin els experts. EN 
GENERAL ESTUDIEM MESURES PER GRUPS, PER TERRITORIS I PER ACTIVITATS. Encara aquest grup 
d’experts no ha decidit i per tant encara NO hem decidit si cap zona rural, municipi o CCAA podria 
adoptar alguna mesura que després es pogués estendre a altres zones. Per això encara som molt 
prudents. Igual amb l’hostaleria 



👉 Demà Consell de Ministres aprovarà nova bateria de mesures econòmiques(en general) per fer front 
a aquest crisi i ja s'explicaran. 
🌕Bona nit! 
Seguim avançant i millorant! 
Demà més! 
Seguim! 

Gràcies per tant d'esforç, feina i compromís! 
A disposar xl q calgui! 

-37 dies! 
Més a prop del final! 

Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 

 

 

 
  



21-4-2020 
 
Bnit 
 
Us facilito les dades de la situació actual al municipi, els municipis amb els q hi tenim límits i corredor del 
Tenes. 
 
Tmb adjunto resum de la evolució dels acords de la generalitat i estat espanyol i un link per si voleu 
veure l'entrevista d'ahir. 
 
Us demano disculpes però és molta la informació q cada dia circula, com sempre us demano evitar 
debats estèrils, farem allò q recomanin les autoritats sanitàries i allò q consideren beneficiós per la gent 
de Riells del Fai i Bigues. 
 
La situació a Bigues i Riells del Fai respecte a l’evolució del Covid-19 és la següent: 
26 casos confirmats amb tests realitzat. 
21 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari i en confinament normal. 
4 veïns i veïnes hospitalitzats. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
12 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 49 positius 
Caldes de Montbui 154 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 35 positius 
L'Ametlla del Vallès 48 positius 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Santa Eulàlia de Ronçana 40 positius 
Lliçà d'amunt 70 positius 
Lliçà davall 36 positius 
Parets del Vallès 132 positius 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença posterior Consejo de ministros 
 

👉els nens menors de 14 poden sortir a partir del dia 27 acompanyant un adult per fer les activitats 
autoritzades  

👉anar a comprar,  

👉farmàcia 

👉banc 
▪ Un nen de 15 o 16 anys podrà seguir anant a comprar com feia fins ara. 
▪ Decret és senzill i es farà guia x resoldre dubtes  

👇 
A priori no us patinet, cap element q pugui fer perdre control mobilitat. 
Mesures distanciament social i higiene. 
Us mascareta poc eficient. 

📍Nou real decreto mesures laboral 
▪ Atur per acomiadaments en període de prova 
▪ ERTO en empreses de sector essencial amb part activitat 



no declarada essencial.  
▪ Prorroga del decret de teletreball i de les mesures adaptació i flexibilitat laboral per famílies amb fill a 
càrrec 

📍Nou real decreto amb mesures econòmiques👇 
▪ 0% IVA Productes sanitaris productors nacionals (x compres hospitals) 
▪ Avals per a Pimes i autònoms fins final any 
▪ Les empreses q sol·licitin aval podran ajornar pagament impost fins concessió aval. 
▪ Estat avalarà lloguers vulnerables. 
▪ Autònoms podran tributar xl q han ingressat o x sistema de mòduls. 
Resum (no exhaustiu) compareixença posterior consell govern. 
S'ha compartit informe recomanacions pel desconfinament  
A partir d'aquí en el treball des del PROCICAT es podrà fer pla que aprovarà aquesta mateixa setmana un 
consell extraordinari.  
▪ Desconfinament en 5 passos amb criteris OMS i tenir en compte futurs escenaris de possibles rebrots 
(possibles confinaments futurs locals o globals). 
▪ Que s’activi un desconfinament controlat als menors 
▪ Control serològic 
▪ Identificació casos a gran escala 
▪ Foment ús App COVID 
▪ Facilitar accés mascaretes 
▪ Espai de coordinació amb representants de tots els departaments per posar en marxa el 
desconfinament 

👉recordar q el Gobierno ha determinat q el desconfinament no ha de ser homogeni, per tant 
necessitem tenir un pla que respongui a la realitat de Catalunya. 
Esperem que Gobierno el tingui en compte xq objectiu és fer el millor pla de desconfinament entre tots. 

👉65% treballadors públics donen servei a serveis bàsics o essencials. 

👉33.000 treballadors per la campanya de recollida agrícola👉no podem quedar-nos només en una 
regularització temporal. 

👉Exteriors informe de pràctiques de desconfinament que s'estan dent arreu del mon. 

📍Salut 2405 contractacions 
768 darrers dies 
780  
378 MIR 
259 titulats altres estats 
59 persones jubilades 
22 personal emèrit, sindicals, forenses. 

📍Esforços per trobar espais adequats  

👉Compensació a professionals sanitaris es treballa i es prendrà decisió al govern.  

👉Residencia Mundet amb 27 llits (potencial duplicar) avui trasllat 10  
(Gestiona consorci de salut i social de Catalunya). 

👉Hotel room mate carla 
Totalment adaptat (1r hotel) 80 places en habitacions individuals (gestiona entitat l'onada) 

👉vam fer treball x fer proposta desconfinament menors en base a dades i ho expliquem sempre, 
esperem q estat faci el mateix. 

▪ Creiem q hi ha contradicció en la mesura q anuncia estat de la sortida x acompanyar adults👉ho 
intentarem dirimir amb salut publica estat.  

👉objectiu es q surtin no q omplin comerços. 

📍Dades certificat autoresponsable contingut confinapp 



👉1.180.058 certificats emesos. (40.000/dia) 
▪ Compra 1a necessitat 
▪ Desplaçament treball 
▪ Assistència altres 

👉Inuncat i ventcat activats 
Màxima alerta a litoral i prelitoral a la nit(en especial comarques gironines). 
Trànsit -60% respecte dia normal.  

👉Autorització us del superàvit per municipis es una bona noticia, cal conèixer detalls sobre quines 
mesures. 
Resum (no exhaustiu) compareixença Ministro Sanitat 

❗👉Els nens menors de 14 anys podran sortir a passejar es faran públiques les mesures i els criteris a 
seguir, serà d'aplicació a partir de diumenge.❗ 
Des d'entrada a l'estat d'alarma hem pogut arribar al pic de la corba 
Estem en la segona etapa, que és la de doblegar la corba 
Les mesures preses han donat resultats 
Es trigarà un temps reduir el número de contagis, encara no estem en desescalada. 

👉Es prendran certes mesures d'alleujament del confinament en aquesta nova pròrroga 
Hem fixat com a preu màxim de venda al públic de les mascaretes de 0,96 euros 
S'han pres mesures en relació als preus per evitar abusos 

👉Estem en una fase dura encara, per això el Gobierno ha de ser prudent. 

👉L'únic preu regulat és el de mascareta, estem treballant per regular el de la mascareta higiènica 

👉Si una persona guarda les distàncies i compleix les mesures higièniques no necessita mascaretes. 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 44.793 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 77.311 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.080 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.307 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.058. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.158 són professionals sanitaris, mentre que 
5.889 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
23.891 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.306 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 14.041 són casos sospitosos. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 8.845 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.494 han mort a una residència, 97 a un centre sociosanitari i 537 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
http://votv.alacarta.cat/busquem-respostes/capitol/joan-galiano-alcalde-de-bigues-i-riells-- 
Un dia més intentant fer-ho tot per estar més a prop de la sortida! 
Demà seguim! 
Gràcies per tant d'esforç, feina i compromís!  
A disposar xl q calgui!  
-39 dies!  
Més a prop del final! 



Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 😘✊   

🌕Bona nit! 
  



 
22-4-2020 
 
Bnit 
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
 
33 casos positius entre sospitosos i confirmats per CatSalut. 
22 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari i en confinament normal. 
3 veïns i veïnes hospitalitzats. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
7 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 49 positius 
Caldes de Montbui 157 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 36 positius 
L'Ametlla del Vallès 51 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Santa Eulàlia de Ronçana 40 positius 
Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 34 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
Molts ànims a tots els afectats, desitgem q aviat estiguin a casa amb les seves famílies. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 45.875 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 82.523 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.290 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.362 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 1.008. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.468 són professionals sanitaris, mentre que 
5.834 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
24.787 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.862 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 15.965 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 9.050 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.568 han mort a una residència, 100 a un centre sociosanitari i 536 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 



 
Resum Roda de premsa Govern 22/04 
 

📍Celebrem correcció posicionament inicial sortida menors i estem segurs q amb la mesura q permetrà 
sortir nens i nenes a passejar estem segurs q la ciutadania hi seguirà responent amb l'elevat nivell de 
responsabilitat. 
 

📍Mascaretes x tothom, es distribueixen gràcies a les oficines de farmàcia, agraïment.  
 

👉Dilluns i una hora de dimarts hi va haver incidències xl volum de connexions (fins 9000/min) Col·legi 
farmacèutics ha fet adaptació capacitat i ara no hi ha incidències 
950.000 repartides fins les 12h d'avui. 

👉1a gratuïta i preu de la 2a 0,76€ 

👉Només hi vagin qui les necessita, no trencar confinament 

👉Dijous arriben 2M més a les farmàcies. 

📍Ahir trobada amb els 29 clústers catalans 
Eina clau per treballar les estratègies de recuperació econòmica i social 30% PIB +2100 empreses. 
Reunions periòdiques  

📍Demà Diada de Sant Jordi en circumstancies excepcionals volem q tothom en pugui gaudir, moltes 
iniciatives des de departaments generalitat, altres institucions i col·lectius. 
▪ Visita virtual guiada Palau generalitat. 
▪ Iniciativa lletres lliures x compartir lectures a les xas. 
▪ Dedicar relats als professionals sanitaris  
MMEE lectura contes a través IG. 

📍Crida a fer costat al comerç proximitat (100 floristeries repartiment a domicili i llibreries compra en 
línia) 
 

📍Previsió Servei Meteorològic de Catalunya q episodi de pluges vagi retornant a normalitat 
Nivells elevats a Gironès, Baix Empordà i La Tordera. 
▪ 10 vies tallades o amb passos alternatius. 
▪ Vic persona desapareguda (activat dispositiu de cerca, trobat un cos sense vida) 
▪ Onatge fort encara. 
 

📍Repartiment mascaretes sobrants a 1045 residencies a càrrec de protecció civil, creu roja, bombers, 
MMEE i policies locals 

📍Transit -60% respecte normal. 
 

📍Situació UCI 
▪ 1830 llits (x3 sistema habitual) 
▪ 1016 llits UCI amb Covid 68% de la capacitat 
 
 
Demà hi tindrem una diada de Sant Jordi atípica, us demano q escolteu un regal fet per una veïna de 
Bigues i Riells del Fai per tots vosaltres, la Mercè Alexandre q dins el seu confinament treu forces per fer 
un escrit tendre i brillant. 
 

🌕Bona nit! 
I Bona diada de Sant Jordi tinguem! 



Malgrat ser diferent serà especial! 
Amor, cultura i llibertat! 
 

💜💙💚❤  💛 
Gràcies per la feina, l'esforç i el compromís inesgotable! 
 
 

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 
-41 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 
  



23-4-2020 
 
Bnit 
 
Avui la diada de Sant Jordi porta bones notícies, avui el dia deixa només un veí ingressat per covid-19. 
Un veí q aviat serà donat d'alta. 
 
Aquesta nit no us vull atabalar amb dades i reunions de governs...ja tindrem temps, avui us vull parlar de 
la lliçó q esteu donant com a societat i si continuem amb aquesta actitud entre totes i tots fareu més 
fàcil el retorn a la tant anhelada normalitat.  
 
Aquesta situació serà superada per milers i milers d'herois i heroïnes anònimes q amb el seu esforç, 
sacrifici i fermesa derrotaran una pandèmia mai vista per tots nosaltres, avui estem un dia més a prop 
de la victòria. 
 
D'aquesta situació sortirem diferents i segurament moltes coses no tornaran a ser igual mai més, però 
sortirem més forts i conscienciats, no ho dubteu. 
 
Com era de preveure aquestes situacions treuen el millor de tothom, també ho pitjor, però 
principalment ho millor, la gent en general és solidari, però en aquesta situació sempre és multiplica la 
bona voluntat, Gràcies a totes i tots per l'esforç de ser positius, aportar idees per ajudar i per aïllar cada 
cop més a aquelles propostes egoistes i sense la sensibilitat necessària en aquests moments. 
 
Aquest període m'ha ensenyat moltes coses bones i dolentes i un cop finalitzi tot abandonaré alguns 
grups q ara faig servir per comunicar la situació actual, es una decisió q ja vaig anunciar al seu moment i 
ho faré sense retrets a ningú, però convençut de q entre totes i tots s'ha fet un esforç per millorar 
l'ambient i entorn, q sempre agrairé.  
 
Només tinc paraules agraïment per tothom, des de la part més important del municipi q sou tots i totes 
vosaltres fins a l'últim element de la vida. 
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
Bigues i Riells del Fai a dia d'avui, 
33 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
24 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari i en confinament normal. 
1 veí hospitalitzat 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
6 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 49 positius 
Caldes de Montbui 157 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 36 positius 
L'Ametlla del Vallès 51 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 33 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 39 positius 



Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 36 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 46.629 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 87.232 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 5.396 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.413 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 944. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.597 són professionals sanitaris, mentre que 5.551 
professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
25.984 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.104 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus i 17.099 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 9.186 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.621 han mort a una residència, 105 a un centre sociosanitari i 543 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Diada de Sant Jordi històrica ja és història!  
Malgrat ser diferent sempre és especial! 
Visca l'Amor, la cultura i la llibertat! 
 
Gràcies per la feina, l'esforç i el compromís inesgotable! 
Seguim! 
-42 dies!  
Més a prop del final! I si m'ho permeteu, més a prop de q puguem abraçar a la meva filla. 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



24-4-2020 
 
Bnit 
 
Covid-19 A Bigues i Riells del Fai 
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
Bigues i Riells del Fai a dia d'avui, 
33 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
24 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari i en confinament normal. 
1 veí hospitalitzat 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
6 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 52 positius 
Caldes de Montbui 158 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 38 positius 
L'Ametlla del Vallès 51 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 33 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 39 positius 
Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 36 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 47.633 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 92.889 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.558 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.426 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 902. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.758 són professionals sanitaris, mentre que 
5.814 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
27.075 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.535 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 18.372 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 9.492 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.711 han mort a una residència, 108 a un centre sociosanitari i 549 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Avui veïns i veïnes del nostre municipi informen de la pèrdua de familiars, alguns per la maleïda 
pandèmia, altres per malaltia o patologies adverses i altres de forma sobtada. Tot i ser persones de fora 
de Bigues i Riells del Fai volem acompanyar en aquest moments el dol d'aquestes famílies, mostrar el 
nostre respecte i oferir tot el suport q calgui. D.E.P tots i totes. 
 
Els mantindrem dins els nostres cors sempre. 
 
Per finalitzar avui vull fer un agraïment i acceptació de les disculpes d'una família, desconec com i d'on 
tenen la informació, però aquest gest els honora, per la memòria dels afectats sempre quedaran els 
missatges escrits, lamento no poder respondre a la pregunta de per q es permet això. I faig meva la 
frase ...el motiu és justificat i lamentem la situació. No tenia sentit o menys després de la feina feta. 
 
Queda molt encara i anem aprenen a diari d'aquesta situació, gràcies pel compromís i el seny. 
 
Malgrat tot seguim avançant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per tant d'esforç, feina i compromís!  
A disposar xl q calgui!  
 
-43dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 
 

🌕Bona nit! 
  



25-4-2020 
 
Bnit 
 
Avui CatSalut torna a rebaixar els casos positius confirmats des de el inici de la pandèmia a Bigues i Riells 
del Fai 28 casos...5 menys dels q sortien ahir. 
Tmb volem felicitar l últim veí q teníem hospitalitzat i q avui ha estat donat d'alta. Felicitats Pere i molts 
ànims a la família. 
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
28 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 50 positius 
Caldes de Montbui 158 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 38 positius 
L'Ametlla del Vallès 56 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 28 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 36 positius 
Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 32 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 48.273 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 97.922 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.613 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.785 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 866. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.885 són professionals sanitaris, mentre que 
5.696 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
27.379 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.794 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 19.421 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 9.646 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.772 han mort a una residència, 110 a un centre sociosanitari i 557 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Demà els campions i campiones dels nostres infants sortiran una estona, l’agraïment per tots ells i elles 
per resistir tmb aquesta situació d'una manera exemplar.  
 
Els propers dies seran intensos i tindrem informació rellevant a diari, procurarem continuar informant, 
és va considerar q era vital q tota la ciutadania tingués el màxim de informació i dades en tot moment, 
principalment per q amb la dispersió dels municipis i grups molts cops és perd la realitat de la situació, 
s'ha intentat evitar amb això informacions falses, dades errònies i fins i tot, fakes i trolls...dic intentat, 
per q es difícil molts cops aturar a qui vol fer mal o q la gent tingui informació no real que circula per tots 
els grups, per sort i gràcies a la col·laboració de la gran majoria de veïns i veïnes això no ha estat 
habitual. 
 
Demà serà un dia molt esperat x molts petits i famílies acompanyem-los i q sigui un pas endavant!  
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-44 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 
 

🌕Bona nit! 
  



26-4-2020 
 
Bnit, 
 
Us vull informar de q la jornada d'avui on els infants podien sortir per espai d'una hora, ha resultat una 
jornada sense incidències segons informa la patrulla. 
Agraeixo el civisme i la comprensió de tothom. 
 
En els propers dies tindrem noves novetats i com ahir va anunciar l'estat espanyol si aquesta setmana 
continua la tendència a la baixa s'aplicaran noves mesures de desconfinament. 
 
Tmb us vull informar de q en principi el proper dia 4 de maig és molt probable q el consorci de residus 
obri la deixalleria, us facilitarem dades a mida q les tinguem confirmades. 
 
Per altre banda vull informar q des de l'inici del confinament fins a dia d'avui la policia local té oberts 
140 expedients per incidències relacionades amb el incompliment del confinament. 
 
Evolució del Covid-19  
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
28 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 50 positius 
Caldes de Montbui 158 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 38 positius 
L'Ametlla del Vallès 56 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 28 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 36 positius 
Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 32 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 49.088 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 101.909 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.685 persones. 



Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.808 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 833. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.733 són professionals sanitaris, mentre que 
5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
27.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
 
7è cap de setmana superat, avançant, seguim! 
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-45 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



27-4-2020 
 
Bnit, 
 
Us vull informar de q la jornada d'avui on els infants podien sortir per espai d'una hora, ha resultat una 
jornada sense incidències segons informa la patrulla. 
Agraeixo el civisme i la comprensió de tothom. 
 
En els propers dies tindrem noves novetats i com ahir va anunciar l'estat espanyol si aquesta setmana 
continua la tendència a la baixa s'aplicaran noves mesures de desconfinament. 
 
Tmb us vull informar de q en principi el proper dia 4 de maig és molt probable q el consorci de residus 
obri la deixalleria, us facilitarem dades a mida q les tinguem confirmades. 
 
Per altre banda vull informar q des de l'inici del confinament fins a dia d'avui la policia local té oberts 
140 expedients per incidències relacionades amb el incompliment del confinament. 
 
Evolució del Covid-19  
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
28 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 50 positius 
Caldes de Montbui 158 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 38 positius 
L'Ametlla del Vallès 56 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 28 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 36 positius 
Lliçà d'amunt 66 positius 
Lliçà davall 32 positius 
Parets del Vallès 131positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 49.088 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 101.909 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.685 persones. 



Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.808 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 833. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.733 són professionals sanitaris, mentre que 
5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
27.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
 
7è cap de setmana superat, avançant, seguim! 
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-45 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



28-4-2020 
 
Bnit 
 
Gràcies per un altre dia de resistència i sacrifici, cada cop estem més a prop de sortir d'aquesta situació i 
serà el moment de fer balanç de com cada un va actuar davant l'adversitat. Només us puc mostrar el 
meu respecte, agraïment i orgull per la manera d'afrontar aquesta situació a cada una de les vostres llars 
majoritàriament.  
 
Mil gràcies  
 
La situació al municipi i al nostre entorn és el següent: 
30 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 53 positius 
Caldes de Montbui 169 positius 
Sant Quirze Safaja 0 positius 
Figaró Montmany 32 positius 
L'Ametlla del Vallès 56 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 30 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 38 positius 
Lliçà d'amunt 65 positius 
Lliçà davall 28 positius 
Parets del Vallès 133 positius 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 51.672 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 111.107 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.835 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.843 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 749. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.039 són professionals sanitaris, mentre que 
5.362 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
29.574 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.556 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 22.518 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 10.073 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.902 han mort a una residència, 120 a un centre sociosanitari i 568 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Salut millora els mapes interactius COVID-19 que proporcionen informació actualitzada sobre la 
pandèmia 
 
El Departament de Salut ha realitzat canvis i millores en l'actualització i visualització de les dades dels 
mapes interactius de casos COVID-19 amb l'objectiu d'obtenir una millor descripció i anàlisi del nombre 
de casos positius i de casos sospitosos arreu de Catalunya. 
Aquestes dades estan disponibles a l'apartat dels mapes interactius de DADES ACTUALITZADES SARS-
COVID-19que ha dissenyat l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a partir de 
les dades del registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Els mapes van entrar en funcionament el 
passat 28 de març per oferir informació actualitzada a la ciutadania sobre l'evolució de la pandèmia 
arreu del territori català. Fins el moment han acumulat més de 670.000 visualitzacions. 
Els mapes interactius de casos per municipis i per les demarcacions sanitàries conegudes com Àrees 
Bàsiques de Salut (ABS) mostren el nombre de casos acumulats -des de l'inici de la pandèmia fins la data 
de l'última actualització de les dades- que han donat positiu després de realitzar una prova diagnòstica 
de PCR o un test ràpid. 
S’inclouen també les xifres sobre els casos sospitosos acumulats -fins la data de la consulta- que és una 
de les novetats que incorporarà el sistema. Els casos sospitosos són els d'aquelles persones que, davant 
la presència de símptomes, han estat classificades com a possible cas per un/a professional, però no 
tenen una prova diagnòstica de PCR o test ràpid amb resultat positiu. 
Els mapes interactius de casos per municipis i ABS contenen a més el càlcul de les taxes ajustades per 
sexe i edat i les taxes crues dels casos positius acumulats per cada 10.000 habitants. 
Cal destacar que tant els casos positius com els casos sospitosos són casos activats pel  servei de 
vigilància epidemiològica. Així mateix, les dades que es mostren són aquelles en les quals s'ha pogut 
identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària. Per mantenir la privacitat de les dades, 
només es mostren els municipis amb més de 200 habitants. 
Les dades dels mapes poden ser també descarregades com a dades obertes al portal web de GOVERN 
OBERT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA on es pot trobar més informació sobre els efectes del 
coronavirus en els àmbits sanitari, laboral, econòmic o de mobilitat, entre d'altres. 
Finalment, cal afegir la novetat de la publicació del Mapa de mortalitat per comarques. La font 
d’informació per a aquest mapa és també el registre RSAcovid19 del Departament de Salut, incloent les 
dades de defuncions notificades per part de les empreses de serveis funeraris, en les quals es declara el 
nombre de casos de mort per COVID-19, tant de casos positius com de sospitosos. S’hi presenta el 
nombre de defuncions acumulades fins la data d’actualització, la taxa estandarditzada i la taxa crua per 
10.000 habitants. Les dades es mostren per àmbit comarcal per evitar la identificació de les persones 
difuntes i garantir-ne la confidencialitat. 
Així mateix, aquesta informació s’ha complementat amb un Mapa de calor per defuncions per regions 
sanitàries que també conté informació desglossada per gènere i per edat. Es pot consultar a 
l’apartat "Anàlisi de les últimes dades" que ja comptava amb una secció de seguiment de casos i amb un 
mapa de calor de casos per regió sanitària per gènere i per edat. 
Catalunya i el seu Sistema de Salut continuen impulsant iniciatives i eines innovadores per millorar i 
potenciar els sistemes d'informació i l'aplicació de les TIC a la gestió de les dades, tot avançant en la 
implementació de projectes que posin en valor les dades al ser al servei de les polítiques sanitàries, de la 
transparència i a disposició de la societat i la ciutadania. Sense oblidar la perspectiva que aquestes 
dades serviran per a la realització de futurs projectes de recerca i avaluació que aportin més 
coneixement per prevenir, identificar i aïllar possibles futurs brots infecciosos. 



 
Un altre dia al sac! 
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-47 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 
 

🌕Bona nit! 
  



29-4-2020 
 
Bnit  
 
Ningú va dir q seria fàcil, ningú va dir q aquesta situació seria per un espai de temps curt, tot el contrari, 
som conscients de que la velocitat vindrà marcada i determinada pel ritme dels contagis, és per aquest 
motiu q més q mai cal mantenir la calma més absoluta i ser prudents, estem realitzant moviments de 
tornada a la normalitat a una velocitat q no està mantenint els espais de temps entre acció i acció 
necessaris per veure la resposta del virus. Aquesta és una reflexió q us vull deixar avui, és vital q us 
cuideu molt i que cuideu als vostres infants, avis i a vosaltres mateixos. Totes i tots hi tenim ganes de 
tornar a viure com abans i això trigarà molt temps, si finalment arriba algun dia a ser tot igual. 
 
Avui no tenim cap contagi més, no tenim cap veí o veïna hospitalitzats per Covid-19 segons les dades de 
cat-salut, però continuem pendents de la gent més vulnerable amb trucades a cada casa (informeu si 
existeix algun cas aïllat per falta de tlf correcte o coneixement per part de l’ajuntament) i d'aquells en 
risc, sense oblidar q caldrà una gestió específica i diferent per un futur on volem q tots els sectors del 
municipi continuïn funcionant. 
 
En les darreres hores i un cop més per culpa de buscar titulars abans q solucions hem hagut q sortir al 
pas de mil informacions sense contrastar, molts cops avançades per grups de whatsapp, falses taules de 
desconfinament o directament informacions avançades per medis de comunicació prèvies a ser 
publicades per els bolletins oficials de Generalitat i regne d’Espanya i q en molts casos un cop publicades 
no son exactament iguals (exemple les mesures de sortides dels infants, per nomenar una), aquestes 
informacions son les q porten a la confusió i al nerviosisme. Es per això q us demanem prudència i fer 
seguiment dels canals oficials habilitats per l'estat espanyol, govern de generalitat i recomanacions de 
protecció civil.  
 
https://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html 
 
http://www.proteccioncivil.es 
 
https://www.boe.es/ 
 
https://bop.diba.cat/ 
 
Us adjunto enllaç per si voleu consultar les dades per municipis, regions sanitàries i evolucions. 
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
Com en tot aquest procés procurarem informar de totes les novetats i q aportin des de Generalitat i 
estat espanyol, menters continuen treballant a cada àrea de l'ajuntament per oferir propostes i opcions 
per si són del vostre interès. 
 
Per últim després de llegir informes de confinaments de famílies senceres en pavellons, de com 
gestionar la manipulació de cadàvers, de com gestionar l'acompanyament a una família per la pèrdua 
d'un ser estimat 8 setmanes després de l'últim contacte físic o de q fer amb un menor q pot quedar sol 
per la pèrdua de pares o tutors legals per un virus, la visió de la vida per part de qualsevol persona 
queda molt tocada i és indiferent la posició i el càrrec, el impacte d'estar obligat a estar informat 
d'aquestes possibilitats i de tenir-les presents és un bany de crua realitat que crec molts i moltes haurien 
de conèixer almenys per entendre q es una prioritat i q egoisme pur.  



 
No patiu, tinc les esquenes amples, i no fa mal aquell q et bloqueja per després criticar-te, això ja ho 
veieu tots a diari en aquest municipi. Però agradi o no, continuaré sempre pensant q es un privilegi 
treballar per la gent del teu municipi de la forma més senzilla possible i per sobre de tot escoltant a 
tothom ...q és l'única manera de poder solucionar un dubte o neguit. 
 
No defallim que estem a prop! 
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
-48 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



30-4-2020 
 
Bnit, 
 
Avui us volia informar amb tot l'orgull del mon de la jornada de repartiment de la campanya de 
mascaretes realitzades per més de 30 voluntàries i repartides per una fantàstica representació de veïns i 
veïnes voluntaris, protecció civil, policia local i personal municipal de brigada, ajuntament i conserges. 
 
Per desgràcia una notícia d'última hora fa q no sigui un dia de tant bon record per una acció repulsiva a 
Caldes de Montbui. 
 
Des de l'Ajuntament de Bigues i Riells volem mostrar el nostre rebuig a tota acció violenta sigui on sigui. 
Avui, el regidor de Caldes de Montbui, Jaume Mauri, ha patit un intent d'atemptat per explosió d’un 
artefacte casolà al seu domicili. 
Afortunadament, només hi ha hagut danys materials a la via pública i a la façana de casa seva. 
Els fets han estat denunciats pel regidor davant dels Mossos d’Esquadra, que estan investigant els fets. 
L'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, ha trucat a l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, per 
transmetre-li tot el seu suport des de Bigues i Riells. 
Des del Consistori volem transmetre el nostre escalf a Jaume Mauri, a la seva família i a tota la població 
calderina 
 
La vida continua i a part del repartiment de Mascaretes una bona notícia venia de Saulons d'en Deu 
aquest matí, amb els resultats de les proves a tots els avis, avies i treballadors de la residència amb un 
ple de negatius q demostren q la feina ben feta sempre dóna resultats, centre, famílies i ajuntament 
treballen plegats per mantenir fora del recinte tota possibilitat de contagi. Gràcies per tot l'esforç de 
protecció civil en les tasques de desinfecció de l'entorn, a la direcció del centre per mantenir els 
protocols i a les famílies per la comprensió i paciència. 
 
Avui a Bigues i Riells el Covid 19 està en aquesta situació.  
 
32 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
2 veïns ingressats a hospitals en les últimes 24 hores. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 54 positius 
Caldes de Montbui 169 positius 
Sant Quirze Safaja 1 positius 
Figaró Montmany 32 positius 
L'Ametlla del Vallès 57 positius 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 32 positius 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius 
Lliçà d'amunt 67 positius 
Lliçà davall 29 positius 
Parets del Vallès 135 positius 



 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 55.137 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 120.795 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 5.952 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.863 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 661. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.235 són professionals sanitaris, mentre que 
5.172 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
30.751 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.956 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 25.011 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 10.311 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 2.996 han mort a una residència, 127 a un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Com podeu veure increment de positius en aquestes últimes hores a tots els municipis del país i de la 
zona, cal seguir amb totes les mesures de seguretat i mantenir al màxim el confinament. 
 
Espero portar millors notícies demà però el q segur tindrem és un dia menys per arribar a la fi d'aquesta 
situació.  
 
 
Seguim, són molts dies xò estem cada dia una mica més a prop, som-hi! 
Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-49 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



1-5-2020 
 
Bnit, 
 
Demà fem un pas més en la transició a recuperar part de la normalitat, intentarem tots plegats aplicar 
les mesures necessàries de control tot i q la responsabilitat és de cada ciutadà i ciutadans, mirarem de 
resoldre amb policia local i protecció civil els dubtes o incidències q puguin sortir. 
 
Avui 2a jornada de repartiment de les mascaretes als majors fe 65 anys q obren la porta, us recordo q si 
algú no la té un cop finalitzat el repartiment les portarem a aquells q truquin per informar 
 
Tmb està en marxa la trucada a tots els domicilis de més de 65 anys, en molts casos les dades 
telefòniques són les q es van donar fa molts anys i estem veien casos de q el tlf ja no és el mateix, en 
aquest casos us convidem a fer missatge o trucada a l'ajuntament, us direm dia i hora de la trucada i les 
dades disponibles per si no son correctes. 
 
Aquesta setmana els restaurants q volen donar aquest servei ja fan menjars a domicili i estem valorant 
altres possibilitats per facilitar la seva feina tmb, passa el mateix amb la xurreria, us tinc q dir q per 
desgràcia en les últimes hores ja tenim positius nous i això no ajuda a prendre decisions. 
 
Avui a Bigues i Riells el Covid 19 està en aquesta situació.  
 
34 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
2 veïns ingressats a hospitals, en les últimes 48 hores se incorporen 4 positius 2 per auto test  
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 173 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 34 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 30 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 138 positius amb 19.082 habitants,  
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
Quines ganes de deixar de fer servir paraules q recordin tancaments, confinaments, prohibicions, 
limitacions...jo les esborraria un temps molt millor pensar en obertura, llibertat, ampliar...vaja en 
definitiva...millor pensar en Bigues i Riells del Fai un municipi de dos pobles. 
 
Avui dia internacional dels i les treballadores, més força q mai!✊ 



Demà més! 
A disposar xl q calgui! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
-50 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



2-5-2020 
 
Bnit, 
 
La policia informa de q la jornada d'avui ha transcorregut amb total normalitat i sense cap incidència, 
era un dia amb diferents opcions horàries per totes les edats. 
 
En les properes hores sentirem (com en tot aquest procés) multitud de titulars, però res serà confirmat 
fins la publicació dels bolletins oficials, com podeu entendre desgasta molt desmentir, corregir i 
contestar allò q avança la premsa, el hormiguero i les xarxes, i més si són notícies q fins q estigui publicat 
no serà oficial.  
Us poso un exemple, és va anunciar aforament dels restaurants de un 30%, avui es parla de 50%...nomes 
els bolletins oficials diran q podem fer, no patiu informarem a tothom un cop publicat.  
 
El covid19 està molt present a Bigues i Riells del Fai, després d'una setmana bona en positius( de 
diumenge a dijous 0) en les últimes hores hi tenim un increment de casos i després del seguiment dels 
casos detectats les darreres hores, és confirma q esta relacionat amb l’activació de una certa normalitat 
de la jornada laboral i de una evident relaxació dels protocols d'autoprotecció.  
 
Aquestes dades si no milloren en les pròximes hores i per mantenir el control de focus I tmb per 
mantenir els resultats del municipi (ara per ara per sota de la mitja comarcal de contagis) pot provocar 
un paquet de mesures locals per evitar una nova propagació, amb això us vull dir q no posarem res per 
davant de la seguretat de tots i totes, cada un és responsable dels seus actes. I des de l'ajuntament 
vetllarem per q així sigui. 
 
Tots i totes hi tenim ganes de tornar a funcionar amb la màxima normalitat, us vull confirmar de q no 
serà així en molt de temps, en propers comunicats us explicarem si son necessàries les mesures a nivell 
local, el q es molt segur es q ampliarem el confinament 15 dies mes a partir del 11 de maig, de fet l'estat 
comenta a tots els ajuntaments q fins el 25.  
 
Les ganes de tornar a una certa normalitat no pot fer caure en la relaxació, ja q la relaxació porta al 
contagi.  
 
Avui a Bigues i Riells el Covid 19 està en aquesta situació.  
 
34 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
2 veïns ingressats a hospitals, en les últimes 48 hores se incorporen 4 positius 2 per auto test  
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 173 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  



Bigues i Riells 34 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 30 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 138 positius amb 19.082 habitants,  
 
http//aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 57.363 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 133.822 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.034 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.895 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 612. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.444 són professionals sanitaris, mentre que 
5.109 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
31.464 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.498 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 27.730 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 10.452 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.044 han mort a una residència, 130 a un centre sociosanitari i 582 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Avui la distància de les passejades i de fer esport tmb tenien una limitació d'un km de distància dels 
nostres domicilis, cal recordar i molt això. Estem dins els períodes i fases q mes fàcil es caure en l'error 
de creure q això ja esta de baixada, les dades diuen tot el contrari. Valoreu això abans de sortir. 
 

👉Demà tan bon punt tingui les ordres de Fase0 publicades al BOE us les faig arribar. 

👉Un cop hi siguin farem un FAQs 
Xl q necessiteu! 
Seguim! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
-51 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 



3-5-2020 
 
Bnit, 
 
La policia informa del següent, 
 
Total normalitat en el compliment dels horaris i les mesures decretades per l'estat per municipis. 
 
També informa a petició d'alcaldia de l'estat de tots els dipòsits d'aigua tots sense excepció al 100% de 
capacitat, el de ka vinya de can pruna al 57% per un fallo de la bomba, aquest matí a primera hora és va 
injectar aigua de la calsina per evitar els problemes d'ahir tarda i demà serà reparada la bomba.  
 
Protecció civil continuarà amb les desinfeccions dels espais amb més pas de vianants. 
 
Per altre banda dins del decret de les mesures per fer la pràctica esportiva, l'estat va fer una 
diferenciació entre municipis de menys de 5.000 habitants. Com tots sabeu estem dins un municipi de 
dos pobles amb 900 habitants a Riells del Fai i més de 8.100 Bigues, un cop valorats els contagis per 
zones i davant del risc d'expansió (assumeixo tota la responsabilitat) és va decidir mantenir el criteri del 
decret q ja parlava de municipis i no de pobles.  
 
Aquest fet, com molts altres temes són sempre utilitzats de manera interessada, lamento aquesta 
situació en un període on més q mai tindríem que treballar plegats.  
Mentre tingui la possibilitat i responsabilitat dins les imposicions de l'estat i generalitat, prendre les 
decisions q consideri millors per tot el veïnat de Riells del Fai i Bigues, aquest alcalde no trafica amb 
persones ni juga amb les vides dels seus conciutadans. 
 
Ara el mes important és evitar repetir els contagis i la salut de tothom. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
Vallès Oriental  
2.780 positius 
451,832 habitants  
61,53 taxa de positius per cada 10.000 
 
Avui a Bigues i Riells el Covid 19 està en aquesta situació.  
 
34 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
2 veïns ingressats a hospitals, en les últimes 48 hores se incorporen 4 positius 2 per auto test  
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 173 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 



 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 34 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 30 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 138 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 57.506 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 136.643 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.094 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.905 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 589. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.495 són professionals sanitaris, mentre que 
5.142 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
31.717 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.560 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 28.418 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 10.508 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.055 han mort a una residència, 134 a un centre sociosanitari i 585 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Iniciem una nova fase i cal mantenir les mesures tot i la sensació de recuperació d'activitats i comerços. 
 
Us demano el mateix compromís demostrat en tot aquest temps. 
 

👉Demà comença una Fase més, un avenç més!  
Som-hi! 
Xl q necessiteu! 
Seguim! 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
-52 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



4-5-2020 
 
Bnit, 
 
Avui la campanya de mascaretes casolanes destinades a la gent de més de 65 anys pràcticament queda 
enllestida, en 96 hores el 95% del municipi ha estat recorregut per voluntàries i voluntaris, protecció 
civil, policia local, Brigada i personal del ajuntament, més de 1.500 mascaretes entregades en tots els 
àmbits del municipi, si al pas dels repartidors algú no va estar a casa, amb una trucada a l'ajuntament 93 
865 62 25 serà suficient per q la portem. 
Gràcies per aquesta acció q reflecteix ho millor del nostre municipi. 
 
Un altre punt del dia ho teníem amb l'apertura de molts comerços per primer cop, la jornada ha resultat 
tranquil.la i dins la normalitat q podem tenir en aquesta situació tant complexa, volem agrair a tots 
aquest comerços l'esforç i la paciència, no ha estat fàcil gestionar una normativa totalment diferent 
publicada ahir diumenge al BOE a les 17h. L’àrea de promoció econòmica, el BiRCA, SEOVT i l'associació 
de comerciants estan a la vostre disposició per tot allò q pugui necessitar.  
 
Una novetat avui era l'apertura de la deixalleria del consorci de residus, com a tots els municipis a estat 
una jornada de cues provocades principalment per la normativa d'entrada individual al recinte i per la 
gran demanda dels usuaris de fer ús del servei, us tinc q agrair la paciència i comprensió en la gran 
majoria dels casos i vull fer un agraïment explícit als operaris del consorci q avui prèviament a l'apertura 
van retirar fins a 4 contenidors plens de material abandonat fora del recinte aquest dies. Segurament 
avui algú q no entén encara q es un servei mínim, ni la situació no ha tingut el respecte necessari i 
obligatori q mereix un treballador sempre. En nom de tot el municipi volem agrair als dos operaris q 
faran aquesta feina en els propers mesos la seva paciència i professionalitat. 
 
També us vull informar q cal respectar els horaris de les activitats, avui en l'horari de passeig de la gent 
gran aquesta tarda ja teníem gent fent esport abans de les 20h, en les properes jornades la policia farà 
seguiment i procedirà a sancionar aquestes actituds. Cal entendre q la gent gran o una part important 
no ha sortit de casa en 50 dies i tmb necessiten el seu espai. 
 
Estic convençut de q tots enteneu la necessitat de complir els horaris i les distàncies d'un km per evitar 
situacions no desitjades. 
 
Us informo de l'estat del Covid19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
34 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
27 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
2 veïns ingressats a hospitals, en les últimes 48 hores se incorporen 4 positius 2 per auto test  
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
2 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
8 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 174 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  



L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 34 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 

👉Demà més!  
Som-hi! 
Xl q necessiteu! 
Seguim! 
 
Gràcies per la feinada i l'esforç! 
Seguim! 
 
 
-53 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



5-5-2020 
 
Bnit 
 
Avui un petit ensurt amb un veí del municipi extraviat, la col·laboració ciutadana i la ràpida intervenció 
de la policia local van donar ràpida resposta a la petició familiar. El veí està a casa en perfectes 
condicions.  
 
Continuem amb el seguiment dels casos de Covid 19 per part de serveis socials i demà brigada i 
protecció civil amb la col·laboració dels conserges faran el repartiment del rebost solidari. 
 
Avui reunió per preparar les mesures de seguretat del possible retorn físic dels treballadors municipals i 
les mesures a adaptar als diferents espais.  
 
Reunió telemàtica amb diversos departaments per veure la situació A dia d'avui de tots els temes en 
tramitació.  
 
Us faig un recopilatori de les novetats del dia a nivell de generalitat i estat, veureu q ja parlen de 
ampliació de 15 dies més de confinament, de preinscripcions escolars i més temes per si és del vostre 
interès. 
En properes comunicacions us enviarem més detall de cada novetat.  
 

📍Estem preparant informes epidèmia per regions sanitàries. 
▪ A mesura que reduïm aquest índex, ens acostem a zona de baix risc i això és el que hem de vetllar a 
l’hora de plantejar obertura vida laboral, social... 
Volem controlar l’epidèmia.  
▪ Totes les mesures han de ser explicades de forma transparent . Anem seguint també capacitat 
assistencial 
▪ Cada regió sanitària té les seves particularitats. A zones més poblades, més preocupant per elevada 
mobilitat. 
▪ Cal tenir molt en compte la incidència de nous casos per 100.000 habitants i l’índex de 
transmissibilitat.  
▪ Tots tenim intenció de poder tornar a la normalitat, però anem a analitzar.  
▪  Les decisions de canvi de fase es faran amb indicadors sanitaris i de mobilitat. Amb tot això es 
prendran les decisions.  
 
Acords de Govern 
 

📍DECRET MESURES URGENTS 

👉Pla xoc ocupació treballadors, autònoms, pimes i ens locals (explicat ahir per conseller Homrani). 
Gairebé 60 M. 1.500 empreses i 4.000 persones d e manera directa i milers de treballadors de manera 
indirecta  
Entre maig i juny 6 línies en matèria d’ocupació.  
 
1  ⃣Ajuts ajuntaments i Consells comarcals. Contractació personal tècnic per a 9 mesos i servei 
elaboració del pla amb contractació consultoria territori 
2  ⃣Programa Treball i Formació 
3  ⃣Programa Consolida’t autònoms 
4  ⃣Programa autònoms juvenils 



5  ⃣Ajuts autònoms amb 10 treballadors. Ajut 50% salari mínim a màxim 3 treballadors 
6  ⃣Ajudes empreses economia social  
 

📍 MESURA PER A LA LIQUIDITAT D’EMPRESES ESPORTIVES 
8 M ICF préstecs  
14 M per donar suport a federacions esportives catalanes : 5 M consells per a esport escolar i 9 M per a 
federacions 

📍 REPRESA GRADUAL OBRES I SERVEIS EN INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES 
▪  7 de maig sempre que no hi hagi interacció persones alienes. Monuments, obres nova construcció, 
hidràuliques, etc. Tb les obres civils de transport... 
▪ A partir 21 maig obres manteniment i reparació en habitatges buits gestionats per l’Agència 
Habitatge destinats famílies vulnerables 
Tb obres àmbit assistencial 
▪ Després del 28 de maig les d’instal·lacions sanitàries 

📍LLUM VERDA ACORF SECTOR FRUITA I PACTAT AMB ALCALDES PER A SEGURETAT TREBALLADORS I 
ASSEGURAR PRODUCCIÓ AMB QUANTITAT I SEGURETAT. 
 

📍Disciplina confinament i mesures distància i higiene és el q és mes efectiu. 

👉Cal seguir amb el camí x evitar passos enrere. 

👉Apel·lació a la responsabilitat ciutadana. 

👉Situació 0,4% Transmissió. 
 

📍Aprovació petició prorroga estat d'alarma x demà portar a Congreso. 
Prorroga addicional 15 dies fins el 24 a les 0lh 
▪ Mateixos termes q els anteriors, amb adaptació a nova etapa desescalada i posa en valor la 
participació de les CCAA d'acord amb els principis de col·laboració i cooperació. 

👉països més afectats son els q tenen mes mobilitat, mercaderies, turisme. 

👉Tots els països s'han dotat mecanismes similars. 

👉Regles conjuntes. 
Cal tenir instrument x limitar la mobilitat. No es moment de fer experiments. 
 

📍Aprovació RDLL suport cultura 

👉agraïment sectors culturals, CCAA i FEMP. 

👉pretén protecció industrial i valors. 
3 grans principis 
▪ ningú quedi enrere 
▪ experiència impacte mesures aprovades al sector. 
▪ valor intrínsec de la cultura, pilar estat social i democràtic. 
7 línies 
▪ liquiditat dotació a Crea 
▪ protecció social davant atur 
▪ protecció teixint empresarial i associatiu 
▪ incentius fiscals produccions i rodatges q poden començar a fase1 
▪ Mecenatge +5% deducció. 
▪ suport a tots els sectors culturals i tb esport. 
 

📍Aixecament suspensió necessitat motivació licitació obra publica 
Permetre avançaments. 



📍Derogament sistema de forquilla x matriculació a universitat. 
▪ Preu màxim es fixarà amb les CCAA. 

📍Activació 3r tram línies ICO 

👉20.000M x avals empreses 10.000 x pimes i autònoms. 
▪ Entitats no podran carregar cap cost financer 
 
 
Departament d'educació  
 

👆PLA PARCIAL DE DESCONFINAMENT I OBERTURA DELS CENTRES  
EDUCATIUS PER A LA REALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE  
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLAR I PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES  

D’ACCÉS I D’OBTENCIÓ DE TÍTOLS ADREÇADES A LA CIUTADANIA 👆 
 
En properes dates donarem resposta a aquest tema en concret q com es normal preocupa i molt. 
 
Us informo de l'estat del Covid19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
35 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
28 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
7 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 35 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 143 positius amb 19.082 habitants. 
 
Agraïment a tots els treballadors i treballadores del serveis de recollida d'escombraries, de neteja 
d'espais municipals, a tots els transportistes, agricultors i ramaders pel suport i per mantenir el 
subministres dels productes més bàsics en aquesta situació extrema.  
 
Som-hi un altre dia superat!  
(I avui era complex) 
Demà més! 
Seguim! 
 



 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-55 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



6-5-2020 
 
Bnit, 
 
Avui ple extraordinari amb 6 punts sobre la taula, ho podeu consultar i visualitzar al YouTube de 
l'Ajuntament. 
 
1-proposta d'aprovació de la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica  
 
11 vots favorables  
 
2-proposta d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla municipal per l'exercici 2020. 
 
9 vots favorables 
3 abstencions 
 
3-proposta d'aprovació de modificació de la relació de llocs de treball. 
 
11 vots favorables  
1 abstenció 
 
4-proposta d'aprovació de creació i composició de la Comissió de Seguiment del pressupost 2020. 
 
12 vots favorables 
 
5-proposta l'aprovació per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la 
capacitat pressupostària del món local. 
 
12 vots favorables  
 
6-proposta d'aprovació designació de persona substituta de secretaria jutjat de pau. 
 
12 vots favorables. 
 
Vull agrair el suport de totes les formacions i regidors del plenari q avui en un ple històric per les 
circumstàncies donen un vot de confiança a l'equip de govern i accepten formar part de la proposta de 
comissió de seguiment del pressupost del 2020 q els hi van proposar on no existiran majories i tots 
plegats gestionarem totes les partides relacionades amb el Covid 19, com deia la Regidora de serveis 
econòmics Mayte Escobar -aquest pressupost no entén de colors, només de ser útil a la ciutadania- i en 
aquest sentit l'esforç d'aparcar diferències pel bé comú és un fet que vull destacar i fer-vos coneixedors, 
lògicament en aquesta situació la resposta de tothom és unànime i estem convençuts de q la 
presidència d'aquesta comissió vetllarà per ajudar a resoldre tots els reptes q haurem d'afrontar en un 
futur, una presidència q tmb us vull informar, volem cedir a un dels representants de la comissió per fer-
la més transversal. 
Només units podrem fer front a la situació. 
 
Us informo de l'estat del Covid19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. Adjunto info sobre proves realitzades. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 



35 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
30 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
139 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 58 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 35 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 69 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 143 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 58.559 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 147.784 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.247 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.911 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 518. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.940 són professionals sanitaris, mentre que 
4.745 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
32.716 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
 
Bigues i Riells del Fai estan dins la zona d’àrea metropolitana nord, les zones proposades per fer un 
desconfinament més gradual i controlat, aquesta zona està dins la fase 0 i significa q mantindrem l'estat 
actual un temps més. 
 
Us vull informar de q el servei del rebost ha funcionat amb total normalitat, q mantenim el servei de 
menjar a domicili i el trasllat de medicaments. 
 
Us recordo els telèfons de l'ajuntament i policia per resoldre els dubtes q tingueu. 
 
Ajuntament 93 865 62 25 
Policia local 93 865 76 48 
 
Cada dia una mica millor! 
Demà més! 



Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-55 dies!  
Més a prop del final!  
 
Felicitats Judit, aviat et tindrem a casa. 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



7-5-2020 
 
Bnit 
 
Us adjunto un link molt important i q detalla tots els ajuts disponibles per part de generalitat.  
 
http://gen.cat/ajutscrisicoronavirus 
 

👆tota info sobre ajuts 
 
Un altre link molt útil per autònoms, pimes, negocis i empreses. 
 
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/oficinadesdecasa/dona-la-volta-al-teu-negoci/ 
 

👆👆el link 
 
Un últim per si teniu incidències amb viatges reservats, productes o serveis. 
 
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Viatges-a-zones-afectades-COVID-19 
 

👆recursos i recomanacions consum davant afectacions de la covid19 a contractes productes o serveis 

👆 
 
IMPORTANT PREINSCRIPCIONS (Info prèvia i en elaboració) 
 
Treballarem per facilitar el tràmit des de l'ajuntament si existeix dificultat amb la preinscripció 
telemàtica. 
 
La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO podria ser entre el 13 i el 22 de maig 
 

📍Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses 
 

📍Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial 
només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 
 

📍Per als postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 
de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles 
de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny 
 
A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als 
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària 
obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà 
uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. La preinscripció per als ensenyaments 
postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de 
grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior 
d’FP i d'arts plàstiques i disseny. 
 
Aportarem més info en breu. 
 



Us informo de l'estat del Covid19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. Adjunto info sobre proves realitzades. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
144 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 59 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 69 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 143 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 59.621 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 157.113 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.286 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.921 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 483. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.948 són professionals sanitaris, mentre que 
4.615 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
33.241 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.245 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 10.831 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.178 han mort a una residència, 140 a un centre sociosanitari i 595 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Aquest matí entre les reunions telemàtiques de caps d’àrea de l'ajuntament i la junta de govern he 
tingut una trucada molt important dels responsables del nostre entorn natural a nivell de país, per 



informar d'un fet q demostra la gran importància de cuidar el nostre entorn natural i l’evolució de les 
espècies, la llúdriga q des de fa uns pocs anys recorre el nostre territori viu i cria amb normalitat, senyal 
de q hi tenim aliments, bona qualitat d'aigua i bones vistes. 
 
Un dia més passat! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-56 dies!  
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



8-5-2020 
 
Bnit, 
 
Avui el dia ha portat el primer incendi de la temporada, un incendi resolt amb molta celeritat per part de 
tots els cossos desplaçats a la incidència.  
 
A la mateixa hora pràcticament en la Roca del Vallès (Roca Village) una nau cremava tmb, he parlat amb 
l'alcalde per si era necessari la col·laboració de Bigues i Riells del Fai, l'alcalde Albert Gil ha agraït el 
oferiment i ho tindrà present per si és necessari.  
 
Avui a Bigues i Riells del Fai la regidoria d'educació ha continuat subministrant el material ensenyament 
q el departament facilita a aquells alumnes q ho necessiten. 
 
Per altre banda el Regidor de comerç ha realitzat visites a tots els establiments q en una possible 
següent fase necessitin espais per taules per atendre els clients, volem q la propera mesures sigui 
gestionada amb temps i no esperar al BOE publicat un diumenge a les 17h per comerços q el dilluns ja 
tenien q obrir les portes i no tenien més informació q la filtrada per grups de whatsapp, premsa o xarxes 
(molts cops no ajustada a la publicació final del BOE). 
 
Tmb us vull informar de la donació per part de Coaliment (antic Presseguer) de dos carros de menjar pel 
rebost solidari q cada dimecres distribueix el personal municipal, protecció civil, agents cívics i els 
voluntaris del rebost. 
Estem agraïts de q els comerços col·laborin tmb amb les necessitats dels ciutadans, des de la regidoria i 
alcaldia els hi farem arribar el nostre agraïment i el de tot el municipi. 
 
Avui us dono dades del Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui i de la situació laboral per municipis del 
nostre entorn. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
153 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 59 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 70 positius amb 15.256 habitants. 



Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 143 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ampliat la informació sobre els Expedients de 
Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) amb dades de l’afectació de cada municipi de Catalunya. 
 
MAPES ERTOS PER Municipis 
 
 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici  
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
 
Sant Feliu de Codines 42 expedients amb 184 afectats de 6.259 habitants. 
 
Caldes de Montbui 222 expedients amb 1.556 afectats de 17.554 habitants.  
 
Sant Quirze Safaja 5 expedients amb 17 afectats de 627 habitants. 
 
Figaró Montmany 8 expedients amb 44 afectats de 1.114 habitants.  
 
L'Ametlla del Vallès 58 expedients amb 757 afectats de 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 66 expedients amb 395 afectats de 9.092 habitants. 
 
Santa Eulàlia de Ronçana 82 expedients amb 338 afectats de 7.288 habitants. 
 
Lliçà d'amunt 85 expedients amb 776 afectats de 15.256 habitants. 
 
Lliçà davall 119 expedients amb 1.598 afectats de 6.542 habitants. 
 
Parets del Vallès 237 expedients amb 2.394 afectats de 19.082 habitants. 
 
En l'estat i generalitat avui treballen aquestes línies q esperem siguin aviat traslladades als municipis per 
poder gestionar. 
 

📍Estat de confinament per zones. 
 

📍Suspensió del pagament dels lloguers i les quotes d'amortització del mes de maig d'habitatges i locals 
gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
 

📍A Catalunya 3 regions sanitàries poden passar a fase 1.(Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt 
Pirineu i Aran) 
Un cop tinguem BOE publicat amb detalls fase 1 i aprovació regions es farà FAQs 
▪ es demana al Gobierno que publiqui ja les mesures concretes fase 1 en vigor a partir del dilluns. 
▪ Moltes vegades ho ha fet a ultima hora i això genera molta incertesa.  
▪ No fer coses tan precipitades i desordenades. 
▪ Reunió aquesta tarda Mossos i locals afectats per posar sobre la taula els possible problemes que es 
poden trobar 



 

📍Tenim sensació que hi ha gent que s’està relaxant. Cap de setmana serà bon temps. Si fem el que 
fèiem sempre els caps de setmana és el pitjor que podem fer.  
 

👉Per exemple platges és per fer esport o passejar, no per posar la tovallola.  
 

👉Molt important tenir clar que la nostra actitud és vital.  
▪ Depèn de nosaltres ser capaços frenar contagi. Tots tenim necessitat que passi tot però hem d’anar 
molt a poc a poc. Veiem imatges de grups, sense mascaretes, asseguts als bancs... 
 
❗recordar les condicions fase 0:❗ 
-No podem sortir per fer qualsevol activitat. Només per anar a treballar, metge, compra, atenció 
dependent o menor 
-Aquestes setmanes incorporades algunes activitats regulades (menors primer) 
- Després franges horàries altres col·lectius. Passejar màxim amb una persona convivent. No en grups. 
Esport individual dins del municipi. 
-NO podem agafar transport públic ni cotxe per anar a fer esport 
-Possibilitat anar a un espai comercial sense necessitat cita prèvia. Amb limitació aforament del 30% 
-Obertura terrasses: al 50% capacitat amb 2 metres entre taules  
-Mobilitat ús individual i al propi municipi. 
 

👉Reunió aquesta tarda per establir els controls de mobilitat. Aquest cap de setmana mantindrem 
controls segones residències. Dispositiu a Sants per evitar desplaçaments entre territoris. Però clau que 
els ciutadans ajudin. Evitant contacte no convivents, mesures higiene i anar complint les mesures de les 
diferents fases. 
 

👉Acord xl manteniment condicions ERTOs (totals o parcials) fins 30 de juny i opció a prorrogar en 
funció necessitats de cada sector econòmic i incentiu amb exoneracions a empreses per incorporació al 
treball. 
Acord patronal, sindicats i govern. 
 

👉Reial Decret prorroga estat alarma fins 0h 24 de maig  
▪ inclou panel indicadors objectius per quan un territori pot passar i serà el mateix procediment. I 
mecanisme cogovernança.  
 
Les CCAA proposen a partir d'un informe parametritzat. 
 

👉ingrés mínim vital presentat al maig x executar al juny i no transitori i arribarà a 1 milió. 
 

📍El president Torra posa en marxa la Comissió del Pla destinat a minimitzar l'impacte econòmic i social 
de la COVID-19* 
 

📍Aquest migdia s’han constituït els 6 grups de treball: Administració local; Protecció social; Suport a 
l’empresa; Recerca; Desenvolupament digital, i Agenda Verda, que lideren les conselleries responsables, 
i que des d’avui mateix ja han començat a elaborar el Pla 
 



📍La Comissió està encapçalada pel president i integrada pel vicepresident del Govern i conseller 
d'Economia i Hisenda; la consellera de la Presidència; i els consellers de Territori i Sostenibilitat; Treball, 
Afers Socials i Famílies; Empresa i Coneixement, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença Ministre sanitat: Canvi fases 
 

📍Avui Avaluació bilateral propostes CCAA. 
 

👉Catalunya s'aprova la proposta, unitats territorials regions sanitàries. 
▪ Passen a Fase 1  
Terres de l'Ebre, alt Pirineu i Aran i camp de Tarragona. 
 
❗ Nosaltres Seguim en Fase 0 ❗ 
 

📍Demà BOE publicarà activitats permeses en Fase 1 

👉Algunes són 
▪ Segueix Teletreball 
▪ Permès contacte màxim 10 persones 

▪ Reobertura menys tots establiments comercials de menys 400m2 i límit 30% aforament👉franja 
majors 65. 
▪ Reobertura mercats aire lliure 1/4 part parades. 
▪ Terrasses aire lliure amb un 50% autoritzades i distància entre taules 2m. 
▪ Biblioteques i museus 
▪ Hotels i allotjaments turístics sense zones comuns. 
▪ mobilitat restringida a la unitat territorial de referència 

👉Atorga a CCAA capacitat x adaptar franges sortida a aquelles circumstancies climatològiques pròpies. 

📍Setmana vinent seguiran avaluant x permetre anar avançant o no. (Proper dilluns les CCAA poden 
aportar propostes de canvi fase a aquelles q han pogut passar a fase0 i la decisió es prendria a final 
setmana xq entrés en vigor dilluns 18) 
Les q estan en fase 1 han d'estar 14 dies excepte si millores fossin espectaculars. 

📍Si dades empitjoren és podria tornar enrere o allargar durada fase. 
 

📍Criteris q s'han d'avaluar conjuntament i complir x canviar de fase. 
Obligatoris 
 

📍Capacitat de resposta en cas de rebrot. 
▪ Num llits UCI disponibles 10.000 (1,5/2) 
▪ Num aguts /10.000 (37/40) 
Disposar-ne, tenir accés o ser capaç de disposar en 5 dies (totes ho compleixen) 
 

👉Altres criteris 
▪ Taxa de reproducció 
▪ Casos confirmats en els darrers 7 i 14 dies 
▪ Incidència acumulada  
▪ Sospitosos a AP i Hospitals 

▪ % de PCR realitzats a 👆 i % de positius. 
▪ Pacients hospitalitzats darrers 7 dies. 
▪ % ocupació llits hospitalització darrers 7 dies. 



▪ Num de crítics darrers 7 dies 
▪ %ocupació crítics darrers 7 dies 
▪ Num morts i letalitat darrers 7 dies. 
 

👉Capacitat de detecció i resposta. 
 
▪ protocols maneig residències. 
 
 

📍molt important responsabilitat personal 
▪ Higiene mans 
▪ Distància física 
▪ Mascareta transport públic. 
 
Anem avançant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-57 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



9-5-2020 
 
Bnit 
 
Com totes i tots sabeu estem dins un estat de confinament, amb una sèrie de mesures per poder gaudir 
d'una estona de carrer tant infants, adults i gent gran, les mesures continuen amb els mateixos requisits 
de fa una setmana q es van incorporar, això vol dir q la situació és d'extrema prudència i no podem 
caure en la relaxació. 
 
És molt comú veure massa sovint grups de passeig i lamento recordar q això a part de una 
irresponsabilitat és un risc evitable.  
 
En aquesta situació us vull recordar q no hi tenim ningú immune al virus, un virus q esta molt present al 
nostre municipi, ara el risc és més perillós al afegir infants dins l'equació i massa sovint es veu grups. 
Lamento ser portador sempre de males notícies, però si no som prudents us puc assegurar q les notícies 
encara podrien ser pitjors en moltes llars, recordeu q en cas de positiu en algun d'aquest casos, caldrà 
aïllar a tota la gent amb qui s'ha mantingut un contacte. 
 
Si els sospitosos és confirmen tindrem q tornar al procediment de fer recerca del recorregut i tots 
lamentarem les sortides en grup. 
 
Continua prohibit el desplaçament segones residències i desplaçaments amb vehicle per fer esport. 
 
Es recomana fer les sortides dins de cada urbanització i evitar al màxim les gestions fora de les 
necessàries fora de la nostre vivenda. 
 
Els horaris dels infants, esportistes i gent gran estant pensants (No vull entrar a valorar els horaris 
proposats per l'estat, per la seva negativa a deixar-nos adaptar-los al nostre territori) per donar una 
certa llibertat de moviments dins la situació d'alarma sanitària, però repeteixo no podem baixar la 
guàrdia. 
 
Fer bé les coses ha donat resultat fins ara positius, només teniu q veure com estan la majoria de 
municipis de les mateixes característiques q el nostre. 
 
Estem envoltats de municipis on els contagis i morts son superiors a la nostre realitat, això avala la feina 
feta per tothom, però cal continuar treballant, estic segur de q ho assolirien amb el vostre suport. 
 
Avui us dono dades del Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui i de la situació laboral per municipis del 
nostre entorn. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
154 proves realitzades. 
 



Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 59 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 70 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 143 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 60.605 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 172.150 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 6.408 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.941 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 408. 
A més, 4.070 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
34.427 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.473 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus i 34.624 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.109 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.294 han mort a una residència, 148 a un centre sociosanitari i 609 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ampliat la informació sobre els Expedients de 
Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) amb dades de l’afectació de cada municipi de Catalunya. 
 
MAPES ERTOS PER Municipis 
 
 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici  
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
 
Sant Feliu de Codines 42 expedients amb 184 afectats de 6.259 habitants. 
 
Caldes de Montbui 222 expedients amb 1.556 afectats de 17.554 habitants.  
 
Sant Quirze Safaja 5 expedients amb 17 afectats de 627 habitants. 
 



Figaró Montmany 8 expedients amb 44 afectats de 1.114 habitants.  
 
L'Ametlla del Vallès 58 expedients amb 757 afectats de 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 66 expedients amb 395 afectats de 9.092 habitants. 
 
Santa Eulàlia de Ronçana 82 expedients amb 338 afectats de 7.288 habitants. 
 
Lliçà d'amunt 85 expedients amb 776 afectats de 15.256 habitants. 
 
Lliçà davall 119 expedients amb 1.598 afectats de 6.542 habitants. 
 
Parets del Vallès 237 expedients amb 2.394 afectats de 19.082 habitants. 
 
Que tingueu un bon! diumenge, anem avançant! 
Recordeu que seguim en Fase 0! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-58 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



 
10-5-2020 
 
Bnit 
 
Avui la pluja ha provocat incidències en diferents punts del municipi algunes greus per l’afectació al 
trànsit, un arbre caigut, esllavissaments i molta aigua en algunes vies. Gràcies al reten i al personal q s'ha 
activat per donar solució, en algun cas provisional fins q demà puguem actuar amb més efectius. 
 
Recordeu trucar a la policia local en el cas de q detectés qualsevol anomalia. 
 
Policia local 93 865 76 48 
 
Aquesta setmana tornem a fer relleu en molts departaments de l'ajuntament, aquesta estratègia a 
servit en aquest 59 dies per garantir els serveis i mantenir al 50% de la plantilla aïllada en tot moment 
per si patien algun cas de contagi, actualment la situació del personal municipal i voluntaris es de 0 
contagis. Aquesta dada és molt important ja q es un col·lectiu en risc per contacte constant.  
Per la seguretat de tots ells i elles i la de la seves famílies i veïns i veïnes mantindrem aquesta estratègia 
algunes setmanes més. 
 
Aquesta setmana serà important per educació i per veure quines són les mesures q adoptarem en 
futures fases. 
 
Us mantindrem informats per tots els canals possibles. 
 
Cada cop mes existeix la sensació de q poc a poc estem millorant els resultats, i cal seguir en aquesta 
línia, un cop finalitzi tot, serà el moment de valorar tots aquells aspectes personals de cada cas i buscar 
solucions. 
 
En les darreres 72 hores s'han fet 20 test de casos sospitosos i només 1 a resultat positiu i actualment ja 
no es reprodueix la febre en aquest cas amb dades d'avui mateix. 
 
Avui us dono dades del Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
156 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 59 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 



 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 70 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 144 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 60.728 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 174.546 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.423 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.945 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 393. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 9.425 són professionals sanitaris, mentre que 
4.036 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
34.577 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
 
Doncs au! Cap a la 9a setmana! Una menys! 
Recordeu que seguim en Fase 0! 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 

I avui per una estona 🌈🌈🌈🌈 
-59 dies!  
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



11-5-2020 
 
Bnit,  
 
Avui el dia ha estat complicat per l'afectació de la pluja d'ahir, la brigada municipal ha estat tot el dia 
gestionant els diferents punts conflictius i en les properes jornades esperem q tot quedi enllestit. 
 
Avui dia de reunions a l'ajuntament (telemàtiques) per planificar la possible entrada a fase 1 de la 
propera setmana, a primera hora amb comerç amb les terrasses, activitats futures, campanyes i 
mercats, posteriorment coordinació de funcionament de les mesures de seguretat, després visita a 
espais tallats al pas de vianants per la crescuda i força del riu. 
Aquesta tarda reunió d'alcaldes per parlar de diverses incidències i mesures per adoptar conjuntament, 
I finalment reunió de regidors de Bigues i Riells del Fai per coordinar la setmana i les futures accions. 
 
Tmb visita i repartiment de 5 jocs de mascaretes q alguns veïns no van rebre i q van reclamar al 93 865 
62 25. 
 
Us tinc q dir q en els propers dies i veient q l’evolució de les darreres proves estan resultant totes 
negatives (molt bona senyal) continuarem amb la precaució i protocol establerts en tots els espais 
comuns o de presència de voluntaris, personal municipal i ciutadans. Aquesta estratègia ha funcionat 
molt b a Bigues i Riells del Fai i la mantindrem en les fases següents.  
Tot espai té q ser tractat per separat amb un control de qui entra i surt i planificar l'actuació posterior de 
desinfecció.  
 
Per altre banda us vull informar de q últimament és més freqüent la visualització d'animals autòctons en 
tots els espais del municipi, això és així per la baixada de presència humana en molts llocs evidentment 
de nit és molt freqüent i últimament de dia és relativament fàcil veure porcs senglars al centre, cabirols 
al camp de futbol, ànecs al parc infantil per posar uns exemples, tmb tenim constància de visons, 
genetes, guineus, tortugues, serps, escurçons, etc...q ara és més fàcil fe veure molts cops. 
No oblideu q no deixen de ser animals salvatges i q esta prohibida la seva caça o captura en aquest 
moments. Primer per garantir la cinètica de les espècies i després per preservar el nostre entorn natural 
i de fauna. 
 
Avui us dono dades del Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
158 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 59 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 175 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  



L'Ametlla del Vallès 61 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 44 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 70 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 31 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 144 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 60.976 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 177.265 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.455 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.947 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 386. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 9.854 són professionals sanitaris, mentre que 
3.952 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
34.785 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.585 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 35.256 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.248 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.327 han mort a una residència, 153 a un centre sociosanitari i 614 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
60 dies, Ja! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-60 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



12-5-2020 
 
Bnit, 
 
En el seu dia ja vaig comentar q d'aquesta situació sortirem, és segur q ho farem, però és cert tmb que 
ho farem diferents, el bany de crua realitat a tocat molt d’a prop a tota la societat i en molts casos els 
procediments aplicats seran una cosa habitual en el futur i caldrà conviure amb aquesta nova realitat.  
 
En aquest dies he vist com en qüestió d'hores podia modificar-se la visió d'aquesta situació de tota una 
família. Per desgràcia en molts casos per la pèrdua d'un parent vist darrerament per una pantalla de 
mòbil o d'ordinador. 
 
Fa 60 dies q recordem a diari mil normes, consells i recomanacions, fa 60 dies q veiem com la gran 
majoria de ciutadans i ciutadanes fan un esforç per evitar la propagació i dic majoria per q no puc dir 
tothom, no puc dir tothom per q últimament és molt freqüent veure grups de persones en el carrer i ho 
tinc q tornar a dir, a Bigues i Riells del Fai no existeix ningú lliure de ser contagiat o de ser portador del 
virus, és important mantenir l'estat d'alerta i aïllar aquestes conductes, massa sovint són les mateixes 
persones i en aquest casos us recomano trucar directament a la patrulla per gestionar la situació.  
 
Últimament sento molt la frase- per una estona no passa res- m'encantaria poder dir el mateix però no 
puc dir-ho, per q entre altres coses per una estona de contacte molts veïns i veïnes poden patir una 
situació q molts no poden ni imaginar. 
 
Us convido a fer l'últim esforç per sortir d'aquesta fase, és vital q us cuideu i que cuideu als vostres sers 
estimats. 
 
Avui un dia més amb proves negatives de covid19 avui 3 en concret, bona senyal i bona tendència. 
 
Avui us dono dades del Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui. 
 
aquas.gencat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
4 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
161 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 55 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 171 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 57 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 



Lliçà d'amunt 67 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 28 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-61 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



13-5-2020 
 
Bnit 
 
Avui una nova jornada de repartiment de menjar des de el rebost solidari, encara a domicili per part de 
la brigada, protecció civil, personal municipal i ara amb els voluntaris a ple rendiment, molts cops 
aquesta feina no es veu, però és diària i és gràcies a la gent voluntària q es pot fer. 
 
Per altre banda avui inici de preinscripcions escolars (telemàtiques). Recordeu q si necessiteu certificat o 
documentació per incorporar a la preinscripció podeu trucar a l'ajuntament per gestionar-la 93 865 62 
25. 
 
Per altre banda avui al consell d'alcaldes del Vallès Oriental som informats de la gestió de les 7.280 
targetes de beques menjador q continuaran fins la data de finalització del curs prevista per aquest curs 
2019/2020. 
 
Bigues i Riells del Fai a preguntat per les previsions d'apertura dels centres de dia, per la línia de suports 
als serveis domiciliaris en el cas de q s'allargui el període i per la necessitat de demanar més antelació al 
govern espanyol a l'hora de publicar el BOE en qüestions tant importants com la modificació de 
protocols i q darrerament és pública hores prèvies a l’aplicació de la mesura, deixant sense marge per 
comunicar-ho b a tots els ajuntaments. (Nova normativa de bars publicat un diumenge a les 17h per ser 
aplicat a les 00h). 
 
Tmb som informats de totes les gestions fetes pel consorci del Besòs Tordera, com a novetat és treballa 
en un acord amb l'ACA per q el propi consorci gestioni la neteja de les lleres dels rius de la conca. 
 
Aquesta tarda reunió d'alcaldes per valorar la proposta de casals d'estiu i les mesures per fer-los si fos el 
cas. Les mesures són molt restrictives i cal valorar molt profundament els riscos i les capacitats de cada 
municipi i entitats ( és farà un estudi de totes les propostes de forma individual a cada territori per part 
del departament i ajuntament). 
 
Per últim.us vull comunicar de q tot apunta a una possible continuïtat dins la fase 0 al formar part de 
l’àrea metropolitana nord, igualment caldrà estar atents a possibles modificacions si finalment els 
resultats mantenen la tendència a la baixa, des de Bigues i Riells del Fai continuarem demanant una 
proposta per municipis, entenem q es molt difícil separar per àmbits petits i q la zona d’afectació b 
marcada per l'entorn, però a Bigues i Riells del Fai fa molt temps q es treballa i és sacrifica molta gent i 
és en certa manera injust estar dins la mateixa fase q altres municipis amb realitats molt diferents a la 
nostra. 
 
Seguirem en tot cas treballant per fer-ho b i estarem preparats per q altres fases siguin efectives un cop 
les puguem aplicar. 
 
Les dades d'avui de la Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
En els casos positius d'aquest mapa per municipis, podeu haver vist un canvi, a la baixa, ja que ara 
només hi surten PCR. 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 



31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
3 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
163 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 55 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 174 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 57 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 67 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 29 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 61.355 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 180.618 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.485 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.953 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 369. 
A més, del nombre total de positius arreu del país, 9.933 són professionals sanitaris, mentre que 
3.835 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
35.130 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.666 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 35.389 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.351 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.361 han mort a una residència, 154 a un centre sociosanitari i 618 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació 
 
Ningú tenia un manual de com gestionar aquesta situació, la voluntat, la responsabilitat i la col·laboració 
solidària de tothom fa q al final i un cop més la gent des de casa seva guanyi la partida. 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 



 
 
-62 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



14-5-2020 
 
Bnit  
 
Avui no tinc novetats ni modificacions importants respecte la Covid 19 al nostre municipi, igualment 
afegiré les dades al final del missatge. 
 
Per altre banda si q ha estat una jornada de molta activitat, amb reunions telemàtiques a nivell local, 
comarcal i de país. 
 
Ahir us vaig fer un resum de la reunió d'alcaldes on es van fer les propostes per part dels municipis del 
Vallès Oriental per ser traslladades al govern de la generalitat per part del consell comarcal i q avui el 
govern a recollit, veurem si les q són competencials de cada ens gestor Generalitat i estat espanyol són 
recollides o admeses. 
 
Us faig un cop més resum. 
 

📍Proposta pas a fase 0 evolucionada de la regió metropolitana nord i sud i Barcelona ciutat. 

📍Proposta us obligatori de mascaretes en espai públic. 

📍Avui reunió amb alcaldes i alcaldesses ciutats de mes de 100.000 habitants, capitals de comarca, 
presidència consell comarcal. 
 

👉Perquè una proposta de Fase 0 avançada? 
▪ Xq volem avançar  
▪ Xq són 3 zones molt poblades un increment de la incidència, un rebrot implica un increment en 
numero absolut molt gran. 
▪ 65% població 5 Milions en el 9% de la superfície. 
▪ 58% dels casos i 70% de les PCR realitzades. 
▪ Casos x 100.00 habitant bona evolució i bones dades 
11/100.000 metro nord 
14/100.000 metro sud 
21/100.000 Barcelona ciutat 

👉Totes les regions estan en situació mig o baix. 

👉El gran volum població, densitat, continuïtat urbana ens fan proposar una fase més prudent. 

👉Gran variabilitat dins regions: densitat 17000hab/km2 a BCN i 193hab/km2 Baix Montseny. 

👉Aquestes 3 regions tenen un 20% de població amb situacions potencials complexa per comorbiditat. 
 

📍Proposta activitats que no generen un risc a Fase 1 x donar aquesta fase 0 avançada.👇 
• Comerç podrà treballar amb limitació 1/3  
• Neteja i posta a punt de centres educatius. 
• Reobertura gradual de i seminaris petits grups. 
• Podrien obrir biblioteques x préstec 
• Poden obrir museus amb 1/3 aforament 
• Obertura CAR 
• Culte religiós amb 1/3 
• Vetlles ampliant presència  
No inclou terrasses, No inclou trobades 10 persones i No inclou gimnàs. 
 



📍Treballem xq en una setmana més si l'evolució segueix positivament en poder iniciar aquestes 
activitats pendents. 
 
Sobre l’ajut d’urgència de 200 euros per a despeses de primera necessitat 
 

📍Es tanca la convocatòria després d’assolir les 100.000 sol·licituds, i ja se n’han abonat 28.847 
 

📍El Departament esgota en 14 dies el pressupost de 20 milions d’euros destinat a l’ajut d’urgència per 
a famílies afectades econòmicament per la covid-19 
 
Aquest matí el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tancat la convocatòria de l’ajut 
d’urgència de 200 euros per a despeses de primera necessitat destinat a famílies afectades 
econòmicament per la crisi sanitària de la covid-19. 
 
Educació ordenarà la borsa d'interins segons els serveis prestats de cara a les adjudicacions d'estiu 
 

📍El Departament ha dut a terme diferents actuacions en matèria de professorat per protegir els llocs 
de treball dels docents substituts 
 

📍Des del mes d’abril, quan es confirma que el confinament s’allarga, Educació cobreix totes les baixes 
que es produeixen 
 

📍El Departament d’Educació ordenarà la borsa de treball docent 2020 segons els serveis prestats de 
cara a les futures adjudicacions d’estiu per ocupar els llocs de treball vacants durant el curs 2020-2021. 
Per tant, en les adjudicacions que es faran al mes de juliol, els interins que tenen serveis prestats 
participaran en el procés d’adjudicacions ordenats d’acord amb el temps de serveis prestats, com 
sempre s’ha fet. 
  

📍Pel que fa als que no tenen serveis prestats, es treballa perquè al mes de juny la borsa estigui 
correctament ordenada d’acord amb el número de barem. Amb l’ordre obtingut, aquest grup d’interins 
podran participar en les cobertures de places que es generin a partir del mes d’agost. 
  

👉Cobertura de les substitucions als centres 
  

📍Educació ha pres diferents mesures per protegir els llocs de treball del professorat substitut. En el 
moment que es van tancar els centres, el Departament va limitar el reingrés de persones amb llicència o 
excedència per tal de mantenir el lloc de treball dels substituts. A partir de l’abril, quan es confirma una 
continuïtat llarga del confinament, es decideix cobrir totes les demandes de substitucions dels centres . 
  

📍El Departament d’Educació, per responsabilitat, no pot atendre la demanda de mantenir el substitut 
quan s’incorpora el titular, perquè està obligat a gestionar els recursos públics del pressupost de 
substitucions exclusivament per a la finalitat de cobrir l’absència per baixa o llicència d’un titular per 
garantir l’atenció de l’alumnat. 
 
He intentat enviar info a mida q sortien les reunions. 
 

📍📍IMPORTANT📍📍 
 



Un 88% de increment de casos de violència de gènere, cal estar atents en tots els nivells i informar de 
tota incidència o sospita al respecte, tota precaució és poca tmb en aquesta situació, molts cops el 
silenci de la pròpia víctima fa difícil l'actuació o intervenir. Cal informar sempre a les autoritats per 
iniciar els protocols. 
 
I per últim, aquest confinament a modificat els elements mes basics de cada llar, en tots els sentits, 
estructura familiar, economia, feina i forma de viure, aquesta situació pot provocar una pobresa 
amagada q caldrà gestionar, cas per cas, després de les primeres fases de treball q van dissenyar a 
Bigues i Riells del Fai (les recordo) 
 
1- Atenció a la gent més vulnerable i les seves necessitats 
 
2-Organització de serveis de subministrament de productes de primera necessitat, medicaments i 
atencions domiciliaries. 
 
3- Control de casos confirmats o sospitosos i aïllament dels casos susceptibles de patir complicacions en 
cas de contagi. 
 
4- Coordinació i control de CAP, Residències de gent gran, planificació de mesures de sortides 
controlades, desinfecció. 
 
5-Garantir subministres comerços, Mercats, butà, serveis, atenció ciutadana, etc... 
 
6- Informar en tot moment i per tots els canals de les novetats, mesures i protocols. 
 
7- Planificació de d’organització interna. 
 
8- Seguiment ( trucada, visita) per sectors de risc. 
 
9- Coordinació de treballs i aportació de material per voluntariat. 
 
10- Distribució dels recursos per ordre de prioritats. 
 
Lògicament a mida q va avançar el procés i la situació és van intercalar accions i mesures dins cada acció.  
 
Ara estem dins una nova situació on les escoles, recuperació d'activitats i noves fases marquen el 
recorregut, seguirem amb les prioritats i adoptarem totes les mesures a mida q siguin comunicades.  
 
Seguim i no parlarem. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 61.677 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 185.281 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a 
sospitós, un total de 6.510 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.962 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 353. 
A més, 3.715 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 



Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
35.443 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.738 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus i 35.652 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.403 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.375 han mort a una residència, 154 a un centre sociosanitari i 617 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Les dades d'avui de la Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
En els casos positius d'aquest mapa per municipis, podeu haver vist un canvi, a la baixa, ja que ara 
només hi surten PCR. 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
3 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
167 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 55 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 174 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 57 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 67 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 29 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 

Procurem descansar😂 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-63 dies!  
Més a prop del final! 
 



Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



15-5-2020 
 
Bnit 
 
Seguim dins la fase 0, una fase q anuncien incorporarà noves mesures de desconfinament i q fins q no 
tinguem el butlletí oficial de l'estat demà, no podrem veure exactament q volen fer. 
 
Aquesta manera de treballar de l'estat espanyol dificulta molt la tasca de poder comunicar i treballar 
amb una certa antelació totes les mesures a aplicar per comerços i ajuntaments, massa sovint es prenen 
decisions d'avui per demà i amb poca info per qui ha de gestionar la situació de forma més pròxima, per 
sort i gràcies al treball de totes les regidories i personal municipal preveient els possibles escenaris i els 
treballem amb els sectors afectats. És el cas dels bars portem 15 dies parlant de terrasses i és una 
possibilitat q encara quedarà paralitzada un temps més. 
 
Per altre banda tampoc va servir de res l’aportació dels ajuntaments i consell comarcal ahir...de fet avui 
amb la proposta de l'estat És veu clarament q cap de les propostes ha resultat escoltada. 
 
Dimecres tornem a fer consell d'alcaldies extraordinaris i plenari del consell d'alcaldes, veurem quina es 
la conclusió i la resposta de tothom. 
 
Avui dins la reunió del consorci de residus som informats de la intenció d'obrir la deixalleria en horari 
habitual dins la primera quinzena de juny, hem demanat una ampliació d'horaris i millores en les 
instal·lacions i aprofitar aquest minut zero per aplicar d'entrada les millores proposades anteriors a la 
Covid 19. 
 
Per altre banda protecció civil ha realitzat les tasques de desinfecció de tots els vehicles municipals per q 
dilluns el torn de la brigada els faci servir amb totes les garanties. 
 
Un dia parlarem en profunditat del treball titànic de protecció civil en tot aquest procés i la implicació 
dels voluntaris del cos. 
 
Us explico les dades d'avui de la Covid 19 amb proves fetes. i adjunto link com cada nit per q pugueu fer 
el vostre seguiment.0 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
En els casos positius d'aquest mapa per municipis, podeu haver vist un canvi, a la baixa, ja que ara 
només hi surten PCR. 
 
36 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
3 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
167 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 55 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 176 positius amb 17.554 habitants.  



Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 60 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 36 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 30 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
Tant en Fase 0 com en Fase 1 es mantenen les franges horàries de sortida. 
 
Cap al dissabte de mercat!!! 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-64 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



16-5-2020 
 
Bnit  
 
Ja ho tenim, BOE publicat  
 
Us intento de detallar allò més rellevant del contingut i del dia. 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença consellera presidència, salut i interior. 
 

📍Tenim més pacients ingressats a UCI amb no Covid q amb Covid, no passava des del 19 de març. 

👉Les regions fase 1 90% 

👉La resta entre 70-80% 

📍Totes les regions sanitàries estan en fase decreixent. 
Per això vam fer les propostes que vam fer els ajuntaments. 

📍Lamentem que no s'hagi considerat Baix Montseny. No hi ha una motivació tècnica concreta x part 
Ministeri, seguim pensant q té realitat pròpia i dades epidemiològiques correctes. Si tinguéssim les 
competències totals hauria passat a Fase1, segurament altres municipis tmb. 

📍La tendència decreixent no vol dir q hagi acabat si no que si ho fem bé podrem tornar activitat el 
màxim de normalitzat. 

👉Depèn sobretot de la solidaritat i responsabilitat de la ciutadania. 

📍Treballem xq les zones que van passar a fase 1 poguessin passar a fase2 el 25 de maig (ja farà 14 dies) 
Així com a la resta territoris seguirem avaluant quan podrem passar de fases. 

📍Treballant amb mon municipal grup treball protocol obertura d'activitats en Fase3. 

📍No hi ha pronunciament sobre les mascaretes.  

📍Demà ho demanarem a la reunió de president, i també tornarem a demanar que recuperem les 
competències.  

📍Pla reactivació econòmica.  

👉Demanem al Govern de l'estat que els ERTOS cobrin.  

👉Es inacceptable que centenars de milers de treballadors no hagin cobrat encara. Que posin més 
mitjans.  

👉Telèfon SEPE col·lapsat. I això provoca manca de cobertura.  

👉Desproporcionat els que encara no han cobrat. Molts no han cobrat el segon mes. Cal més personal. I 
que es faciliti tramitació telemàtica. Que es millor la info del web i ampliar canals. 

📍 Encàrrec al PROCICAT propostes desconfinament escoles i casals.  

👉Esperem tenir la propera setmana proposta que abordi aquesta qüestió que tant preocupa comunitat 
educativa i als pares. 

👉Estudi de què és possible i com fer-ho. 

👉Obertura centres no es contempla fins Fase2 i lleure educatiu Fase3. 

📍Aprovada Proposta per garantir els drets de manifestació i que enviarà a Madrid. 
També aprovades 2 propostes més: 

👉Que en fase 1 puguin fer esport més enllà del municipi ja q es poden desplaçar per la unitat territorial. 
No és lògic q puguis anar a fer un aperitiu i no a fer esport individual. 

👉I que els menys de 5000 habitants puguin obrir els mercats no sedentaris amb limitacions 

👉Taula de serveis essencials 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença President Sánchez 



 

📍 Demanaré nova pròrroga estat alarma però amb característiques diferents. 

👉 Pretén ser l’últim i fins al final desescalada, proposta que sigui PRÒRROGA D’UN MES  
Podrà ser asimètric. 

👉S’està parlant amb els grups i objectiu aconseguir el màxim consens. 

👉La coordinació es concentraria en el Ministeri de Sanitat. Qui marcaria els ritmes de la desescalada.  

👉Regirà el terme de la cogovernança. Durant algunes setmanes encara limitats alguns drets. 

👉També es parlarà de com governar la nova realitat fins que hi hagi vacuna. Modificacions legislatives q 
ho permetin 

👉No hi ha contraposició entre prioritats sanitàries i econòmiques.  

👉Estat d’alarma ha funcionat 
Epidèmia hagués pogut afectar 30 milions de ciutadans. 

👉Cal mantenir amb el mateix rumb  
A partir dilluns immensa majoria haurà iniciat camí cap a la desescalada. Excepció dues zones amb més 
densitat: Madrid i Barcelona i àrea metropolitana. Es mantindran 0 amb alguns alleujaments 

👉DESESCALADA ENCARA UNES QUANTES SETMANES MÉS. EN ALGUNES PARTS PODRÀ COINCIDIR AMB 
INICI ESTIU, SI NO HI HA REBROTS. PERQUÈ EL RISC CONTINUA ALLÀ 

👉Setmana passada més de 8000 casos, aquesta potser arribem al 3000.  

👉Virus no ha marxat. Amenaça real. Cal assumir que fins a vacuna, l’amenaça és encara aguda. La 
prudència ha de seguir sent la norma comportament. 

👉Sector turisme: entorn 2’6 M llocs de treball . 80 M de visitants. 👉Ens visitaran si tenen garantia que 
van a llocs segurs. Si ens precipitem, posaríem en perill aquest crèdit internacional 
RECUPERAREM ELS DIFERENTS SECTORS PAS A PAS.  

👉Proper Consell de Ministres s'habilitarà nova línia ICO ajuts autònoms i pimes (20 mil M més) 
 

👉Estem en l’únic camí possible. Hem de fer-lo junts. I segur que ho aconseguirem. No oblidarem mai a 
les víctimes. Quan les recordem, una pregunta: què ens demanarien ells? Sí podem fer que segueixin 
presents en el dia a dia. 

👉Confiem en la capacitat com a societat. El millor homenatge que els hi podem oferir. 
 
Aquesta nit revisaré el contingut del BOE i us faré resum...afecta molt poc les noves mesures, són les de 
la disposició final primera. 
Pàg 24 a 33 del BOE.  
 
Dades Covid 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 63.339 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 197.158 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.572 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.982 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 297. 
A més, 3.420 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
35.949 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.126 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 35.783 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.511 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 3.398 han mort a una residència, 158 a un centre sociosanitari i 623 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
La Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
33 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament. Tornem a baixar 
avui 3 possibles positius q resulten negatius i 10 proves més fetes. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
1 cas sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
177 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 61 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 180bpositius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 58 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 33 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 27 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 
Tan bon punt tingui els FAQs i resum del BOE us els passo! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-65 dies!  
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



 
17-5-2020 
 
Bnit 
 
Avui us dono el manual complet de les preguntes freqüents, és el document més útil per consultar q 
podem fer i q no. 
 
La Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
33 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament.  
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
1 cas sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
180 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 61 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 180bpositius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 59 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 33 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 64 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 27 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 141 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 63.441 casos positius 
de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica 
(test ràpid o PCR). 
D’altra banda, hi ha un total de 199.173 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. 
Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com 
a sospitós, un total de 6.595 persones. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.985 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 295. 
A més, 3.349 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
36.095 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.196 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 35.931 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.554 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 



D’aquestes, 3.409 han mort a una residència, 162 a un centre sociosanitari i 625 al domicili. Els casos 
restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. 
 
Ja teniu el FAQs☝ ☝  
Comencem l'11a setmana! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
-66 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 
😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



18-5-2020 
 
Bnit  
 
Estic sent informat per molts ciutadans i ciutadanes del fet que molt d'ells i elles a les seves empreses 
estan realitzant el test per la Covid19, això forma part dels plans d'autoprotecció de moltes empreses 
per garantir la seguretat dels seus treballadors i treballadores, la majoria informen de q es fa per la 
mútua laboral i en alguns casos directament en laboratoris contractats. 
 
Aquestes dades no les podem comptabilitzar si no son informades per CatSalut, igualment és una bona 
notícia q tots els q informen són negatius. En cas de positiu automàticament és fa la gestió des de el 
061. 
 
Avui reunió telemàtica amb el departament de cultura i personal de diputació per planificar l'activitat de 
la biblioteca i la gestió dels llibres. Esperem la proposta del personal q aportaran per part de diputació i 
el protocol, per part de l'ajuntament estem preparats amb l'espai desinfectats, el personal designat 
(reforcen amb personal d'altres àrees per gestionar la quarantena dels llibres i el tractament) i 
mantenim un torn realitzant teletreball per garantir el relleu en cas de contagi. 
 
Avui tmb reunió amb generalitat per presentar-nos la proposta de gestió forestal q es vol tramitar al 
parlament i q sembla està molt ben treballada per part de tots els sectors. 
 
Demà és fa la preinscripció presencial i amb cita dels centres escolars (Ja fa dies funciona la telemàtica), 
aportarem els Epis necessaris a falta de subministres per part del departament. 
 
Aquest matí els treballadors municipals i la patrulla inicien el servei amb tots els vehicles desinfectats, 
gràcies a la feina de protecció civil del cap de setmana. 
 
La Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn està així. 
 
35 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març 
fins avui. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
3 cas sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
185 proves realitzades. 
Avui 5 proves mes, una no concloent, però la sumen com a positiu i fem aïllament. ULL, SI ES CONFIRMA 
SERA EL PRIMER INFANT. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants i taxa de 106 x cada 10.000h. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants i taxa de 107 x cada 10.000h. 
Sant Quirze Safaja 0 positius amb 627 habitants i taxa 0 x cada 10.000h. 
Figaró Montmany 33 positius amb 1.114 habitants i taxa de 296 x cada 10.000h. 
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants i taxa de 76 x cada 10.000h. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 35 positius amb 9.092 habitants i taxa de 38 x cada 10.000h. 



Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants i taxa 61 x cada 10.000h. 
Lliçà d'amunt 68 positius amb 15.256 habitants i taxa de 44 x cada 10.000h 
Lliçà davall 32 positius amb 6.542 habitants i taxa de 48 x cada 10.000h. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants i taxa de 77 x cada 10.000h. 
 
Com podeu veure els contagis després del cap de setmana en tots els municipis van a més. 
 
Us recomano entrar al link vosaltres mateixos i fer seguiment. 
 
És vital mantenir els protocols i les distàncies de seguretat i més ara q estem més exposats amb els 
horaris actuals i ho estarem més encara un cop siguin horaris oberts. Cal extremar les precaucions. 
 
Eviteu sortir en grups. 
 
Els revolucionaris cubans cridaven...Avancem ...i tothom deia... 
DE FRENTE 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-67 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



19-5-2020 
 
Bnit,  
 
Us informo de diverses gestions d'avui, tinc bones notícies en línies generals tot i q com sempre surt 
alguna de dolenta tmb. 
 
Començo per aquí, una notícia molt dolenta i trista, ho pitjor q pot passar dins una situació com l'actual 
és q aquell q tens com a referent i q pot aportar solucions et doni l'esquena, aquesta és la situació q avui 
patim tots els ajuntaments i q per desgràcia Diputació de Barcelona a confirmat ( Ja són molts dies 
veient coses rares, material de seguretat per personal municipal insuficient, poca previsió d'apertura de 
espais de gestió de DIba, silenci total en les subvencions destinades a covid19, poca predisposició a 
parlar de meses de concertació, etc...) però el disgust arriba avui i en plena crisis sanitària (La pitjor dels 
últims 100 anys) i és q a Diputació de Barcelona per donar suport a la situació ha decidit retallar 2milions 
d'euros el Pla de Garantia de Benestar Social, a Bigues i Riells del Fai de 28.356,68 a 
18.180,80...10.175,88€ en plena crisis, estem preparats per afrontar la situació des de l'ajuntament 
gràcies a la gestió econòmica i el deute 0, però no té cap explicació aplicar aquest càstig i afegir aquest 
pes als municipis, els únics q estan resistint la situació al cap davant del problema al costat dels 
ciutadans. Srs. i Sres. de Diputació no calia afegir mes angoixa un cop més respondrem per vosaltres. 
 
Anem a buscar coses positives del dia, 
 
Avui és confirma q el cas sospitós d'ahir d'un infant és negatiu, no té la covid19 i superarà un procés 
gripal com un campió.  
 
Per altre banda la regidora d'educació informa de total normalitat en els centres escolars per fer la 
preinscripció presencial. 
 
Educació per altre banda avui confirma la incorporació del IES de la Vall del Tenes a la xarxa de centres 
del departament, després de 40 anys de servei a la Mancomunitat. Una bona notícia i molt esperada.  
 
Dijous obrirem la biblioteca en les condicions establertes per l'estat, de moment amb personal 
municipal presencial, mentre diputació soluciona el tema del seu personal. 
 
Demà és farà un ple del consell comarcal q esperem sigui útil per donar algunes respostes q necessitem i 
tmb és farà un consell d'alcaldes extraordinari i d’urgència per tractar aquest problemes i altres derivats 
de les retallades.  
 
Les dades d'avui de la Covid 19 amb proves fetes a dia d'avui i entorn. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
183 proves realitzades. 
 



Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 186 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 73 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 33 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 146 positius amb 19.082 habitants. 
 
Som-hi q anem endavant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís, l'esforç! I els likes diaris ( és veu molt de les persones com diu 
Rosa) 
 
-67 dies!  
Més a prop del final! 
 

Felicitats Olga😘✊ 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

🌕Bona nit! 
  



20-5-2020 
 
Bnit, 
 
Avui un dia complet i amb moltes novetats, la majoria vinculades a l'avançament de mesures de la fase 0 
q anem acumulant. 
 

1- A partir de demà és obligatori l'ús de la mascareta 😷 per a persones de 6 anys o més i recomanada 
per a infants entre 3 i 5 anys. 
 
S'ha de dur sempre que no es pugui mantenir una distància de 2m: 

🚶♀  A la via pública 
⛰ En espais a l'aire lliure 

🛍 En espais tancats d'ús públic o que estiguin oberts al públic 
 

😷 S'aconsella que siguin mascaretes higièniques o quirúrgiques i que tapin el nas i la boca. 
 

👩🏽  No és obligatòria en persones amb dificultats respiratòries, que ho tinguin contraindicat per 
motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats incompatibles (com ara menjar i beure) o per 
causa de força major o situació de necessitat. 
 

2-📍al PROCICAT s'ha aprovat document pla educació amb Criteris obertura centres mes de juny i 
primers criteris x inici curs. 

￼🏫🎒📚 OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS AQUEST FINAL DE CURS 
 

👉 Quan obriran les escoles i els instituts de Catalunya? 
A partir de l’1 de juny, en la fase 2 de la desescalada, a cadascuna de les regions sanitàries. 
 

👉 Serà voluntari el retorn de l'alumnat als centres? 
Sí, sempre. 
 

👉 L'activitat lectiva continuarà sent telemàtica? 
Sí, fins a final de curs. 
 

👉 Els centres podran atendre alumnes per 3 motius 
 
1 ⃣ Acció educativa per als alumnes que finalitzen etapa i/o necessiten titulació 
🔸6è de primària 

🔸4t d'ESO 

🔸2n de batxillerat 

🔸2n curs de cicles d'FP i de règim especial 
 
2 ⃣ Tutories personalitzades a tots els cursos, per a l'acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat. 
 
3 ⃣ Atenció d'alumnes de 3-6 anys, prioritàriament, per a les famílies que necessitin conciliació per motius 
laborals. 
 

👉 Quants alumnes tindrà cada grup de classe com a màxim? 



🔸13 a primària i a 2n cicle d'infantil 

🔸15 a secundària 
 

👉 Quines mesures s'hauran de garantir? 
 
1  ⃣ Rentat de mans. En els accessos a l’edifici i en punts estratègics també es disposarà de solució 
hidroalcohòlica. 
 
2  ⃣ Distància física de dos metres. 
 
3  ⃣ On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el personal docent i no 
docent i els alumnes han de portar mascareta.  
 
4  ⃣ Entrada i sortida del centre diferenciada per grups, en intervals de 15-20 minuts. 
 
5  ⃣ Evitar espais compartits, canvis d'aula i desplaçaments per l'interior del centre. 
 

👉 Obriran els menjadors escolars? 
No. Es continuaran recarregant les targetes moneder dels alumnes que tenen beca menjador. 
 

👉 Funcionarà el transport escolar? 
Només en casos específics i necessaris. S'hi aplicaran les mesures existents en el transport públic. 
 

👉 Podran obrir les llars d'infants? 

🔸 Sí, si compleixen les mesures sanitàries i d'higiene. 

🔸Només s’acolliran infants d’1 a 3 anys (es descarta la franja de 0-1) 

🔸Hi haurà un màxim de 5 infants per espai.  

🔸Es prioritzaran els infants les famílies dels quals necessitin conciliació laboral. 
 

👉 I les escoles d'educació especial? 
El Departament d'Educació està treballant un pla específic per aquest final de curs, que es concretarà 
properament. 
 
❗ CURS 2020-2021  
 

 🏻🏫 L'assistència a les activitats lectives tornarà a ser obligatòria. 
 
  Es mantindran les mesures d'higiene i seguretat. 
 

👦 Els grups continuaran sent d'un màxim de 13 alumnes a infantil i primària i de 15 a secundària. 
 
ℹ El juny el Departament d'Educació trametrà als centres instruccions i orientacions perquè elaborin un 
pla de contingència. 
 
3-La biblioteca de Bigues i Riells torna a oferir servei 
L'equipament romandrà tancat però es podrà utilitzar el servei de préstec i de retorn 
La biblioteca municipal torna a oferir el servei de préstec i retorn a partir de demà, dijous 21 de maig. El 
personal de l'equipament ha treballat generant i compartint contingut cultural des de l'inici del 



confinament a través de les seves xarxes socials i del web del Consistori. Ara, però, torna a activar el seu 
servei préstec. 
A partir de demà, la biblioteca tornarà a deixar llibres, revistes, pel·lícules, etc., però romandrà tancada. 
D'aquesta manera, només es podrà accedir a l'espai per endur-se material amb cita prèvia o bé 
retornar-lo de dilluns a divendres entre les 10.00 a les 13.00 hores. 
 
Servei de préstec amb cita prèvia 
 
La població de Bigues i Riells pot tornar a fer ús del servei de préstec. Ara bé, caldrà concertar cita prèvia 
trucant al telèfon (938657982) o bé a través del correu electrònic (biblioteca@biguesiriells). La 
biblioteca no podrà atendre cap petició sense cita prèvia. 
 
Quan es demani la cita cal especificar els documents que es voldran agafar en préstec. Es pot consultar 
el fons disponible al web aladi.diba.cat. 
 
Per fer la recollida de la comanda caldrà anar amb mascareta i dur una bossa de casa per endur-se el 
material. 
 
Ja està oberta la bústia de retorn 
 
La bústia de retorn s'ha obert avui, 20 de maig. Es demana que el retorn dels documents es faci de 
manera esglaonada. En cas de trobar la bústia plena, no es podran deixar els documents a fora. De fet, 
per evitar aglomeracions s'han ampliat de manera automàtica els terminis de retorn de documents fins 
al 31 de juliol i la recollida de reserves fins al 23 de juliol. 
 
Activitats suspeses 
 
Encara que la biblioteca torni a oferir el servei de préstec està tancada al públic pel que fa a les activitats 
culturals, l'accés presencial a la col·lecció, la sala d'estudi i l'ús d'ordinadors públics ni altres dispositius. 
 
Actualment, la biblioteca municipal de Bigues i Riells és un espai segur, on s'han seguit i aplicat tots els 
protocols de desinfecció. Els documents que es prestin estaran lliures de contaminació. En el moment 
que es torni el material, els documents passaran una quarantena de quinze dies abans de tornar a la 
circulació per tal de garantir la seguretat de tothom. 
 
4- El servei de rebost solidari a continuat amb la tasca de cada dimecres, repartint a domicili. En 
properes dates contemplem en fer una separació dels casos vulnerables per diferenciar el servei a 
domicili.  
 
5- La jornada als centres educatius segueix amb la fase de preinscripcions presencials en alguns casos 
concrets, el ritme és el previst. 
 
6- La brigada continua la tasca d'actuacions en diferents punts del municipi. 
 
7- Avui l'empresa contractada per arreglar alguns sectors de l'asfaltat del municipi ha fer actuació 
PROVISIONAL en el carrer santa Eulàlia ( Recordeu q aquest carrer és farà sencer). És faran actuacions 
futures en molts altres àmbits, Margallo serà dels propers. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 



 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
196 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 186 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 73 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 33 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 146 positius amb 19.082 habitants. 
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 62.978 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 206.494 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que, sense prova diagnòstica feta, un professional facultatiu classifica com a 
possible cas. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 265. 
A més, 3.090 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
36.402 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.161 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.140 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.703 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.385 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.609 a una residència i 669 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 



-69 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



21-5-2020 
 
Bnit 
 
D'aquesta situació sortirem sols, sortirem endavant gràcies al comportament i confinament responsable 
de la gent, sortirem per l'esforç de tots i totes els ciutadans de Bigues i Riells del Fai i sortirem dolguts 
per la pèrdua de ser estimats. 
 
Cada dia estem més a prop de la futura normalitat ( veurem quina serà) , cada dia estem més a prop de 
poder viure com serà el món i la vida després de la Covid 19, una cosa no canviarà mai, l'egoisme dels q 
pensen em individual i en sigles, aquells i aquelles q en funció del moment modifiquen actituds i 
discursos, no existeix res pitjor a la vida q perdre els valors per interès propi.  
 
Cal seguir, seguir endavant i respectar l'estat d'alarma sanitària i les seves recomanacions i mesures.  
 
Sortirem endavant i estarem eternament agraïts a aquells q van ajudar a mantenir la calma, aquells i 
aquelles q va doblar jornades a hospital, caps i residències, entrenament agraïts a la gent de protecció 
civil, policies i tothom de tots els sectors q fan possible q no faltin aliments ni abastament , agraïts a 
milers i milers de comerços q van readaptar-se a la situació i milers i milers de ciutadans q van aportar 
ertes, eros i subvencions insuficients i tardanes. 
 
Sr President Sánchez esperem q el seu pla no deixo fora a aquells q defensem un model diferent al seu, 
a data d'avui els seus, aquí ho estan fent... 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
202 proves realitzades. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 187 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 74 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 



El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 63.259 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 211.049 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que, sense prova diagnòstica feta, un professional facultatiu classifica com a 
possible cas. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 245. 
A més, 2.990 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
36.579 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.220 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.186 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.723 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.541 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.913 a una residència i 771 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
A partir d'avui l'actualització de dades sortiran al matí! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
Disculpeu l'hora estem d'aniversari confinat...gràcies a totes i tots pel vídeo fet a Beli. 
 
Beli t'estimen. 
 
-70 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit!  



22-5-2020 
 
Bnit,  
 
Avui mil comunicats sense avís previ a cap ajuntament, mesures i futures fases q segurament fins 
diumenge no sabrem q impliquen definitivament ...ja estem acostumats a treballar dins aquesta 
improvisació constant i no mereix la pena cada nit recordar-ho, és el model de treball q predomina en 
aquesta gestió.  
 
Avui gracies a la intervenció de la policia local s'ha intervingut en una vivenda per un delicte contra la 
salut pública, disculpeu q no aporti més detalls, l’operació està sota secret de sumari però no vull deixar 
passar l'oportunitat d'agrair la feina feta per tot el cos sempre i més en aquestes dures condicions.  
 
Per altre banda aquesta setmana serem si el ple ho accepta, municipi Feministes i és una fita perseguida 
fa molt de temps i q finalment gràcies a la gestió de l’àrea serà un fet. Gràcies a totes i tots per fer-ho 
possible.  
 
El ple de dijous tornarà a ser telemàtic, una fórmula q permet poder debatre els punts, però q dificulta 
la participació dels veïns en la part reservada a consultes que si podíem fer habitualment en el ple 
presencial, participació ciutadana i la seva regidora ha ideat un sistema per poder mantenir aquesta 
tradició i voluntat, des de participació obren un correu electrònic i un telèfon per fer les preguntes, totes 
seran contestades en el ple o per escrit, desitgem q aprofiteu l'eina. 
 
Us deixo els contactes. 
 
alcaldia@biguesiriells.cat 
93 865 62 25 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 187 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 74 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 



Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 64.037 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 216.269 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que, sense prova diagnòstica feta, un professional facultatiu classifica com a 
possible cas. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 234. 
A més, 2.892 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
36.579 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.446 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.160 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.766 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.571 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.917 a una residència i 772 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Aquest serà un cap de setmana llarg i de moviments comunicatius per aplicar ka nova fase, no dubteu 
en consultar tot allò q us resulti important, ara mateix és vital q tothom tingui el màxim de informació 
possible. 
 
Aprofiteu tots els canals possibles per consultar i preguntar.  
 
comencem l'11è cap de setmana! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-71 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



23-5-2020 
 
Bnit 
 
Resum del dia i al final resum de l'última valoració del govern de la generalitat.  
 
Avui mercat setmanal amb total normalitat un dissabte mes aquesta acció va donar resposta des de el 
inici a complementar l'abastament de productes, tots els comerços locals i els paradistes van fer des de 
el principi un gran esforç per mantenir els protocols i les mesures de seguretat. Gràcies a tots per 
l'esforç. 
 
Aquest matí i aquesta tarda la policia local ha realitzat diverses denúncies per conductes incíviques i de 
trencament de les mesures de confinament per part de gent de fora del municipi principalment i per 
abocaments no autoritzats. La col·laboració veïnal ha estat indispensable per poder intervenir, Gràcies a 
tots i totes per l'ajuda. 
 
Des de el 13 de Març la policia local ha obert mes de 200 actes per incompliment de mesures del 
confinament i normatives derivades de la covid19 seguint les instruccions del ministeri de interior, 
aquestes actes són derivades al propi ministeri per la seva resolució. 
 
Recordeu q demà estem encara a fase 0 i q els horaris són els mateixos de les últimes setmanes. 
 
Un recordatori i a l'espera de més info demà.  
 
Barcelona i les regions metropolitanes entren dilluns a la fase 1  ⃣. 
 

Recordem les mesures vigents 👆i les novetats que s'hi afegeixen, que també afecten la fase 2  ⃣: 
 

👶 Els menors poden sortir amb més d'una persona adulta. 
 

🏃♂ 🏃♀  Es pot sortir a passejar i fer esport en grup amb persones no convivents, sempre mantenint 
les mesures de seguretat. 
 

🛍 Els comerços de fins a 400m2 que es trobin en centres comercials i que tinguin accés independent 
des de l'exterior poden obrir. 
 

🖼 Els museus poden ampliar l’aforament fins al 50%, amb un mínim del 30%. 
 

👷♀  Es poden fer obres en habitatges ocupats. Cal assegurar la distància física i les mesures d’higiene. 
 
Recordeu que les 🕔 franges horàries per passejar i fer esport es mantenen. 

Bon dia 👋 
 

Les mascaretes quirúrgiques i higièniques 😷, les recomanades per a la població general, s'aconsella que 
es portin un màxim de 6 hores seguides. 
 
Si es poden reutilitzar, és important guardar-les bé: 
 
  Abans de treure-te-la, renta't les mans. 



 
✉  Desa-la en una bossa transpirable, un sobre de paper o un taper. Mai a la bossa de mà o butxaca. 
 

🗳 Deixa-la en la mateixa posició per tornar a utilitzar-la. 
 
  Neteja el recipient sovint. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
209 proves realitzades  
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 74 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
 
Total mancomunitat 
190 positius i 850 proves fetes. 
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 64.794 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 221.156 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i que, sense prova diagnòstica feta, un professional facultatiu classifica com a 
possible cas. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.013 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 214. 
A més, 2.775 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
36.962 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.660 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.370 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.800 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.589 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.918 a una residència i 774 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença MHP Torra 
 

📍Agraïment a tota la ciutadania, esperit cívic es la millor eina x afrontar l’epidèmia. 

📍La guia del govern posar la vida i les persones al centre, salvar vides. 

📍Per salvar vides cal salvar els llocs de treball 

📍Setmana vinent visita a la conca Òdena. 

📍Ningú pot quedar enrere 

👉Demà com cada diumenge farem propostes com sempre hem fet. 

👉Cal prendre decisions i per això he demanat als i les conselleres les mesures q caldria que el govern de 
l'estat prengui en referència a Catalunya  

📍40 mesures socials i de recuperació 

👉9000M€ infrafinançament  
(Dependència, transport públic...) 

📍6 objectius principals 
▪ Recuperació de totes les competències. 
▪ Salvar vides objectiu principal, decisions en base criteris sanitaris 
▪ Emergència econòmica cal donar confiança, cap retallada, cal endeutar-se x fer transferències 

directes. 👉Pròrroga ERTOs fins que sigui necessari i abonament immediat del pagament. 

👉Suspensió de quotes i impostos 
▪ Renda bàsica universal, cal aplicar-la ja amb coordinació i assegurar el pagament. 

👉Regular subsidi de conciliació familiar. 
▪ transferència dels 4000M€ 

👉Augment sostre de dèficit de 0,2 punts. 

👉Superàvit ajuntaments. 

👉Acabar amb el dèficit fiscal. 
▪ Emergència educativa ha de seguir sent un model d'èxit cal q tothom hi posi. Els propers dies 
conseller es reunirà amb entitats municipalistes, diputacions i alcaldies de principals ciutats. 
comencem l'11è cap de setmana! 
Demà més! 
Seguim! 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
-72 dies!  
Més a prop del final! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



24-5-2020 
 
Bona nit 
 
Demà fase 1 per fi,  
 
Mantenim horaris de sortides al ser un municipi de menys de 10.000 habitants (9.092) però distribuïts 
en 28km2 som.317, molt per sobre de la densitat de 100 q demana la mesures per ser horari lliure. 
 
Demà primer dia de terrasses obertes, cal tenir clar diverses qüestions.  
 

📍indispensable no afectar mobilitat de vianants i respectar les mesures de distàncies entre usuaris i 
vianants.  
 

📍molts bars modificaran la ubicació de les terrasses per no impedir el pas per les voreres. 
 

📍els horaris de les terrasses són fins les 23h màxim, i des de les 8h. 
 

📍cal respectar els horaris de sortida dels infants i gent gran per fer ús de les terrasses. 
 

📍us demanem col·laboració per complir les normes i suport a les mesures aplicades per el bon 
funcionament del servei, els protocols de seguretat són indispensables per continuat avançant dins el 
desconfinament.  
 
No podem permetre un pas enrere en aquesta situació.  
 
Us envio enllaç per totes les consultes o dubtes q hi tingueu. 
 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mal
alties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-1/index.html 
 

👆trobareu la info sobre Fase 1 👆 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 casos positius entre confirmats amb test i aplicatiu des de el inici del confinament el dia 13 de març. 
31 veïns i veïnes donats d'alta i en aïllament domiciliari o en confinament normal després de passar els 
15 dies d’aïllament. 
1 baixa per covid-19 confirmada per Salut. 
5 casos sospitosos en aïllament domiciliari i seguiment per part del CAP i serveis socials.  
9 casos en aïllament per risc. 
211 proves realitzades  
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 



 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 74 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
 
211 proves realitzades ja, fa molts dies q no hi tenim cap cas al municipi i cal continuar aquesta línia de 
treball. 
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 64.818 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 222.599 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i a les que no s'ha fet una prova PCR o se n'ha fet i ha esdevingut negativa 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.015 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 210. 
A més, 2.689 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.145 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.714 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.417 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.835 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.613 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.926 a una residència i 774 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
  
Demà serà intens! Que vagi bé! 
Pas a pas! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-73 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



25-5-2020 
 
Bnit 
 
Dia intens us faig un resum. 
 
Salut proposarà la unificació de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana 
Sud 
 

📍També demanarà, a partir del proper dilluns, que les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central i 
les àrees del Penedès i el Garraf passin a la fase 2 de desconfinament 
 
El Procicat ha aprovat aquesta tarda la proposta que les tres regions sanitàries de la ciutat de Barcelona, 
Metropolitana Sud i Metropolitana Nord siguin una sola regió a partir del dilluns 1 de juny, en considerar 
que tenen una evolució epidemiològica semblant. Per tant, com que seran una única regió, es permetrà 
la mobilitat entre tots els municipis de les regions sanitàries de Barcelona ciutat i les àrees 
metropolitanes sud i nord; una circumstància que també servirà per esponjar l’alta densitat de 
Barcelona. 
 
Per prendre aquesta decisió s’ha tingut en compte en part un informe elaborat per ISGLOBAL en el qual 
s’indica que els desplaçaments més llargs entre la regió han de tenir caràcter prioritari per tal d’accedir a 
la feina, als serveis i, especialment, als espais naturals que no es trobin en l’àmbit local i que s’ha de 
prioritzar l’activitat a l’aire lliure. Tot i això, recorda que les persones han de continuar movent-se, 
sempre que sigui possible, en l’àrea més local per a aquelles activitats quotidianes i serveis de 
proximitat. També es proposa fer una gestió adequada dels sistemes i infraestructures de transport per 
garantir una mobilitat segura amb una disminució del risc de transmissió i una estratègia de 
comunicació coherent sobre les recomanacions per evitar el contagi. 
 
La preinscripció per al curs 2020-2021 ha registrat un total de 187 sol·licituds fins ara entre Escola 
Bressol, Ceip el Turó, Ceip el Colomer i IES Maria de Bell-lloc. 
30 escola bressol La Puput encara oberta. 
67 CEIPs Colomer i Turó. 
90 IES Maria de Bell-lloc. 
 
Rehabilitats diferents terminis per a procediments relacionats amb el medi ambient després d'haver 
quedat suspesos per l'estat d'alarma 
 

📍El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha aprovat mesures de flexibilització per a les 
inspeccions ambientals 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 positius a dia d'avui 12h 
217 proves realitzades A 12h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 187 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 



Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 75 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
27 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova. En aïllament.  
8 persones en aïllament per patologia de risc. (AHIR 9 PERO UN DELS DOS POSITIUS D'AVUI ERA 
PERSONA DE RISC) 
2 casos detectats en aïllament q donen negatiu divendres. 
Avui és confirma el primer cas de infant al municipi està dins el 27 amb prova confirmada i positiva.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.060 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
D’altra banda, hi ha un total de 226.759 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que 
presenten símptomes i a les que no s'ha fet una prova PCR o se n'ha fet i ha esdevingut negativa 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.016 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 205. 
A més, 2.700 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.180 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.769 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus i 36.513 són casos sospitosos. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.848 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.619 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Cal extremar i seguir les mesures imposades per el gabinet de crisis,.  
 
L'única forma d'aturar aquesta situació està demostrat q és el confinament 
 
Penseu q sortir a les terrasses, i sortir en els horaris establerts és una forma d'alliberar de la pressió 
d'estar tancats. 
 
Avui els 2 nous positius demostren q el virus segueix entre nosaltres, està molt b deixar sortir en grups a 
joves i adults però no serveix de res si no ho fem protegits i informats. 
 
Està a les nostres mans avançar o retrocedir, cada incompliment és un risc més q assumint com a pares i 
la vida dels nostres fills depèn d'això. 



 
Que vagi bé! 
Pas a pas! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-74 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



26-5-2020 
 
Bnit, 
 
75 dies de confinament ja...uffff, ningú va poder imaginar mai que aquell 13 de març dones lloc a una 
situació tant dura i llarga. Aquesta experiència no la oblidarem mai i en tot cas deixarà una visió molt 
diferent del món tal com el varen conèixer. 
 
Només tinc paraules d'agraïment per pràcticament la totalitat dels veïns i veïnes de Bigues i Riells del Fai 
i per la gent de l'ajuntament, en especial a la brigada, policia local, protecció civil, voluntaris de tots els 
serveis prestats i al personal de serveis socials.  
Us tinc q dir q en aquest 75 dies entre sortides i entrades de torns els he vist el pes de la situació als 
ulls...cada matí i cada tarda tothom ha estat al seu lloc. De dilluns a dilluns, amb medicaments per la 
gent gran i casos aïllats, amb menjar per la gent usuària del servei i per els nous casos incorporats, 
portant material a residències i llars, etc... 
 
Gent amb famílies q en aquesta situació van donar un pas endavant per ser un suport i part de la 
solució, gent q davant la covid19 van córrer a salvar vides. 
 
És injust molts cops veure segons quines publicacions, és cert q normalment són d'aquelles persones q 
aprofiten tota situació per fer mal o per deixar-lo fer, per sort cada cop són menys i més aïllades. Com ja 
és va dir un cop dins aquesta situació podem veure ho millor i pitjor de moltes persones i malgrat al seu 
poc servei a la societat i al pròxim, sortirem endavant malgrat a la seva actitud negativa.  
 
Us informo de q el pròxim dia 1 tindrem la deixalleria oberta en horari normal però amb el nou ordre de 
funcionament q estem veiem en molts llocs, un a un i respectant les distàncies. 
 
Després de repassar l'evolució de la Covid-19 a BiR en aquest 75 dies i veure q sempre van estar per sota 
de la mitja del país, comarca i entorn demostra que tot i només ser una dada més, el vostre sacrifici ha 
donat fruits. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 positius a dia d'avui 21h 
220 proves realitzades A 21h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 187 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 75 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
 



Us detallo els casos millor 
 
27 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
3 proves avui q donen negatiu. 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.303 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.016 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 187. 
A més, 2.505 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.254 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.797 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Un total de 11.877 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.633 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Ara dins la fase 1 cal seguir els horaris i recomanacions i evitar el risc al màxim, us demano recomanar al 
jovent l’ús de les mascaretes en les sortides grupals, ara per ara és el col·lectiu q veiem mes vulnerable i 
en clar risc de contagi. En les properes jornades veurem l'evolució i podrem començar a pensar en noves 
fases o en millorar l'actual, tot i sempre en funció de l'evolució de contagis a Bigues i Riells del Fai, ja us 
dic q no estic disposat a assumir cap risc, per això les activitats de clubs, entitats estan paralitzades i 
només aquelles amb totes les garanties seran valorades per l'ajuntament en fases futures.  
 
Cap endavant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-75 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



27-5-2020 
 
Bnit,  
 
Avui el servei del rebost solidari a funcionat sense cap incident com cada setmana. En properes fases 
valorarem la possibilitat de facilitar les recollides, en funció del risc de cada cas. 
 
Avui moltes menys consultes telefòniques a la policia i OAC referent a les normatives del confinament. 
Passa molt sovint cada cop q es modifica la fase de confinament. 
 
Aquest matí la policia a evacuat a un grup de visitants dels gorgs de Riells del Fai, recordeu de q no està 
autoritzat l’accés rodat a aquest àmbit i tampoc les activitats d'acampada, ni les activitats sense 
autorització expressa de l'ajuntament actualment totes suspeses amb el decret de l'estat d'alarma. 
 
Avui també la empresa de Bigues i Riells del Fai Rolmovil ha fet una donació de material per desinfectar 
els vehicles municipals i del personal q fa us, una aportació molt important de material de la línia Higeni 
Car, la implicació de les empreses com la de la família Carrillo és vital per nosaltres, en els propers dies 
farem una nota d’agraïment per aquesta gran aportació, no volia deixar passar l'oportunitat d’agrair 
aquest fet, Gràcies família per aquesta acció en nom de tot el municipi, del personal municipal, de tot el 
plenari i en el meu propi. 
 
Aquesta tarda soc informat de l'evolució positiva dels dos positius q mantenim confinats a casa. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 positius a dia d'avui 21h 
228 proves realitzades A 21h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 68 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 187 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 75 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 147 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
27 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 



El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.402 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.027 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 187. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.375 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.826 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.154 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.658 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.973 a una residència i 779 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Crec q aquest es el missatge numero 76 de resum diari i crec q cada dia és important q rebreu el màxim 
de informació possible, no dubteu en preguntar o demanar per aquells temes q considereu més 
importants de comentar, us asseguro q buscaré la info per publicar-la. 
 
Cap endavant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-76 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



28-5-2020 
 
Bnit, 
 
Moltes novetats avui, i més per dilluns. 
 
Dia HISTORIC a Bigues i Riells del Fai, avui amb el vot favorable dels 13 regidors presents al plenari 
telemàtic aprovem q Bigues i Riells del Fai sigui municipi feminista. Es indubtable q la feina feta es molta 
i q encara falta molta per fer, però els passos en aquest sentit en el darrer any ha estat definitiu, la 
Regidoria de igualtat ha fet un pas endavant vital per fer realitat un dels objectius perseguits fa anys per 
l'ajuntament, no es gens normal q municipis com el nostre estiguin en una línia tant clara de marcar 
tendència a la Comarca i el país. La valoració dels llocs de treball on surt reflectit q a Bigues i Riells del 
Fai no es valora entre sexes, si no en el valor de la plaça independentment del sexe del seu ocupant, va 
ser un pas definitiu i mai fet al municipi per cap govern, estem orgullosos de comptar amb l’única 
representació femenina al plenari amb les 4 regidores de l'equip de govern dels 9 regidors i a la vegada 
tristos per q no sigui aquesta representació més igualada entre els 13 regidores i regidors de tot el 
plenari, sens dubte portar dins q les llistes tenen q ser paritàries i cremallera és una convicció q cal 
defensar en tots els partits, siguin del color q siguin. 
 
Aquesta proposta acceptada a Bigues i Riells del Fai generarà incomoditat a tres sectors tristament entre 
nosaltres i q sens dubte requeriran ajuda i suport, el primer sector son aquelles persones amb por, por 
per denunciar una situació i les seves represàlies, una por q segurament farà q fins hi tot crítiques a qui 
vol ajudar-te, persones i situacions que fins hi tot et facin escriure missatges subliminals en xarxes, 
llibres, diaris i blogs q l'únic q busquen és q siguin escoltats els seus crits de silenci i ajudades, el segon 
sector q estarà incòmode seran aquells q de diferents maneres exerceixen el seu assetjament físic, 
moral i psicològic a una persona amb l'excusa d'estimar-la i que la seva malaltia fa q entrem dins la 
franja d'odiar a qui vol ajudar, i por últim al sector q mai acceptarà q la solució sempre s'assoleix 
treballant i menys si aquesta proposta ve d'un ser inferior al seus ulls, sigui dona o home. 
 
Per totes les persones q pateixen aquesta situació i tots aquest casos, només dir-li q a Bigues i Riells del 
Fai estarem al seu costat, que denunciïn la situació i q ajudin a milers i milers de persones amb la 
mateixa problemàtica amb la seva valentia, independentment del sexe, color o ideologia. 
 
IMPORTANT  

👇👇La mobilitat entre Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud permesa a partir de dilluns Tal i 
com es va proposar dilluns. 
 

📍Sanitat tb permet que Girona, Catalunya Central, el Garraf i l'Alt Penedès passin a la fase 2 mentre 
deixa Lleida a la fase 1 
 

👇Les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya tornen a obrir l'1 de juny 
 
 

📍Es reprèn l’atenció presencial a tot el territori, amb cita prèvia i complint les mesures de seguretat i 
higiene recomanades per les autoritats sanitàries  
 

📍L’ATC ofereix assessorament personalitzat i gratuït per fer la declaració de patrimoni del 8 al 25 de 
juny 
 



 

👇El Govern obre la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per al 2020 
 
▪ Per a aquesta convocatòria, es preveu un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables 
▪ La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 
euros mensuals com a màxim 
 
IMPORTANT FUSIO DE ZONES 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença Ministre de Sanitat 
 
• Valora les dades d’aquesta tarda: 182 casos nous ahir i 244 casos nous els darrers 7 dies i 38 difunts els 
darrers 7 dies. Ens trobem en xifres inferiors al 0,2% d’increment. 
 
• L’anunci de progressió de fases es fa avui i explica que la metodologia és en cogovernança amb les 
comunitats autònomes. I després hi ha reunions bilaterals (entre ahir i avui, 9 reunions). 
 
• La petició que Catalunya va fer perquè les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i 
Metropolitana Sud siguin un única unitat s’ha atès, i serà efectiu el dilluns dia 1. 
• Amb aquesta actualització, el 70% de la població (32 milions de persones) seran a fase 2, el 30% (15 
milions de persones) a fase 1 i 45.000 persones a fase 3. 
• La fase de desescalada continua essent molt complexa i cal seguir les recomanacions de les autoritats 
sanitàries. Cal actuar amb molta prudència. 
Director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries 
 
• Hi ha una molt bona evolució de les dades per reduir els casos i disminuir l’epidèmia. Cada dia hi ha 
millor qualitat de les dades i major oportunitat perquè arriben més ràpidament. Es van localitzant els 
brots en zones molt localitzades i de manera precoç que permeten que no s’estengui. 
 
• Aquesta setmana s’han rebut les dades més ràpidament i amb un treball més detallat i ha permès 
poder donar la informació avui dijous. Els territoris que passen de fase són: 
 
-a Catalunya, la Catalunya Central, Girona i l’Alt Penedès i el Garraf passen a fase 2. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
37 positius a dia d'avui 21h 
243 proves realitzades A 21h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 1 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 31 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 37 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 



Lliçà d'amunt 75 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 148 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
27 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 65.901 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.034 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 164. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.555 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.817 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.180 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.663 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.974 a una residència i 778 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Un munt de informacions i una mes q us vull dir i anunciar, estic orgullós de tots els meus companys i 
companyes sempre, però a Bigues i Riells del Fai teniu la clau de tot en la Regidora Mayte Escobar una 
dona capaç de eliminar un deute de 4'5milions d'euros en 4 anys al cap davant de serveis econòmics, de 
mantenir la rebaixa dels impostos en les seves taxes mes baixés (us recomano ara q tots teniu els rebuts 
del IBI feu una revisió del q suposa allò q molts van denunciar i manipular injustament) una dona q 
gestiona l’àrea de serveis socials a l’època mes dura de la història recent brillantment amb el seu equip, i 
q avui ha escoltat per part d’algú al plenari, que la moció sobre municipi feminista no es una prioritat en 
aquest moments, sembla ser q encara existeix gent q no sap q les dones pateixen encara més aquesta 
situació i estem al 2020, evolucionem com a societat.  
 
Queda menys! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-78 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊  🌕Bona nit!  



29-5-2020 
 
Bnit, 
 
Us vull agrair aquest 79 dies de sacrifici i esforç a part de fer un recordatori de les diferents situacions 
viscudes. 
 
Des de el primer moment ja és va veure q la forma més efectiva d'evitar la propagació de la Covid19 va 
ser un confinament responsable per part de tots els sectors i mantenir només actius els més necessaris i 
bàsics.  
La decisió de tancament de centres educatius, serveis, comerços i instal·lacions va ser un pas dur per 
tothom, ERTES, optimització d’assistència sanitària, elaboració de llista d'espais per si calia confinar 
persones o cossos, pla d’emergència municipal com mai ho podríem imaginar, instruccions directes dels 
gabinets de crisis de l'estat espanyol, del govern de la generalitat i del punt de comandament establert a 
l'ajuntament per part d'alcaldia, coordinació general del consistori, policia local, protecció civil, 
responsable de serveis econòmics, serveis socials i reten de brigada, com a eines per fer front a la 
situació i tots els demes a casa per assegurar el negativo davant la Covid 19. 
Un únic objectiu a l'horitzó ...Mantenir la població segura, salvar vides. 
Aquell 13, 14 i 15 de Març van ser tres dies on la incertesa de milers de protocols i recomanacions van 
omplir correus i canals de comunicació, però encara al cap no podia entrar la idea de mantenir aquesta 
situació tantes setmanes com avui portem, va arribar l'hora de planificar l’atenció dels més vulnerables, 
de establir els protocols de relació amb els centres sanitàries, de garantir subministres, de desinfecció, 
de control del confinament, de doblar torns i planificar el suport de tot el personal des de casa, tmb per 
mantenir aïllats als primers contagis i a totes les persones en risc per malaltia susceptible d'afavorir el 
contagi. 
En aquells tres dies tothom sabia quina seria la seva feina en els propers dies i quines serien les 
prioritats. 
Després van venir la suspensió d'activitats laborals, el confinament total, per poc a poc passar a 
recuperar certes activitats...avui 79 dies després poques coses puc dir d'aquelles decisions, les q vaig 
prendre i les que prendré, però totes elles las vaig fer, las faig i les faré amb el mateix objectiu al cap del 
13, 14 i 15 de Març. 
 
La sensació q ara tinc és q des de el primer moment hem treballat per arrossegar la barca a 
contracorrent, no diré que ha estat molt difícil, ja ho sabeu per les circumstancies viscudes per tots i 
totes vosaltres, però les marques dels cops les conservarem tota la vida. 
 
Avui el q no puc treure'm del cap és el buit q deixa la víctima de Bigues i Riells del Fai q va resultat 
contagiat en una visita per un preoperatori, aquell 19 de març ningú podia imaginar aquest desenllaç i el 
personal del CAP de Bigues i Riells del Fai va estar com en tot aquest procés a un nivell espectacular.  
 
En aquesta situació totes i totes feu una aportació indispensable per ajudar. Els nostres avis i avies mai 
van estar sols, els nostres infants van mantenir una situació q recordaran sempre com un esforç 
necessari i tots vosaltres feu una contribució vital mantenint segura a la vostre família. 
 
Ara estem dins una de les fases de desconfinament q anem avançant i sentir q la sanitat pública està 
preparada per assumir un rebrot, no es un escenari q volem permetre, per això mantindrem els 
protocols i mesures un temps més. 
 
Demà dissabte farem mercat amb les mateixes mesures i condicions de totes aquestes setmanes. 
 



Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
38 positius a dia d'avui 21h 
248 proves realitzades A 21h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 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 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 38 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 45 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 75 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 149 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
28 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
En aquest període he après a entendre moltes actituds, a valorar molt a aquells q van contribuir a 
mantenir la calma, he après dels q van buscar crispació i sobre tot he après molt de tots els 
professionals tant de la sanitat com dels voluntaris i policia. 
 
Responsabilitat, distància i higiene! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
Avui tres mesos després sopo amb el meu germà per celebrar els seus 40 anys, felicitats tete. Avui can 
Barri té un color especial. 
 
-79 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit! 
  



30-5-2020 
 
Bnit 
 
En les últimes 24h increment de positius en tota la comarca, segurament producte de diferents factors, 
més relaxació, més risc per més trànsit entre persones, terrasses i sobretot per no fer servir 
correctament les mascaretes i les distàncies. 
 
És massa comú veure grups on no tothom porta la mascareta, en aquest casos i un cop es passa el 
contagi si és té la sort de superar-ho, aprenen de per vida, és un denominador comú dels q passen per 
aquesta situació.  
 
Com ja vaig dir un cop, ningú està lliure de contagi i aquestes 3 persones q donen positiu en 24h a BIR ho 
demostra. 
 
Com una vella roda de molí, avui centraran un cop més els esforços en veure el recorregut i segurament 
tindrem un grapat de veïns i veïnes q passaran els propers 15 dies (més enllà de les fases) confinats a 
casa.  
 
La fase 1 no significa q ens autoexposem més, significa q podem fer coses però amb la màxima 
precaució.  
 
Només està a les nostres mans evitar-ho, pensar a mi no me passarà és l'error més gran de tots. 
 
Situació de la Covid 19 a Bigues i Riells del Fai i entorn. 
 
Us torno a penjar el link. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
40 positius a dia d'avui 21h 
253 proves realitzades A 21h 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 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 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 46 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 78 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 150 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
30 casos positius amb prova clínica. 



1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 66.545 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.064 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 164. 
A més, 2.143 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
37.892 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.898 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.241 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.690 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.965 a una residència i 778 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
12è cap de setmana! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-80 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



31-5-2020 
 
Bnit,  
 
Us faig un resum del dia al municipi i de les informacions de l'estat espanyol i generalitat per aquesta 
setmana. 
 
Us adjunto les principals novetats. 
 
Avui la policia local i Protecció civil van realitzar les tasques de control d’accés a les zones restringides 
del riu. Punts de informació i varis visitants evacuats de la zona com a mesura i resultat. 
 
A partir de demà la mobilitat estarà permesa entre Barcelona ciutat i metropolitanes (No alt Penedès i 
Garraf q canvien a Fase2) 
 
Cal mantenir el màxim de rigor en les mesures i protocols, podem fer més coses però a més temps fora 
de la zona d’aïllament de cada un, molt més risc de contagi. És una reflexió q no s'està fent. 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença president Sánchez 
 

📍Apel·lar responsabilitat individual. Es fonamental per defensar salut pública. 

📍Mortalitat que segueix provocant per exemple a USA amb més de 100.000 morts 

📍Prudència i respecte a les normes sanitàries. 
▪ Quasi s'ha aconseguit el que ens vam proposar. Gràcies al pla i a un instrument essencial per limitar 
mobilitat: estat alarma.  
▪ Primer restriccions molt severes, després mesures d’alleujament i ara a punt d’arribar a bon port i 
necessitem acabar amb aquesta emergència sanitària. 
 

📍Avui, després reunió presidents, comunicat que es torna a necessitar última i definitiva pròrroga 15 
dies estat alarma. Aquest estat d’alarma serà molt diferent, molt més lleuger però necessari per 
culminar el que hem fet entre tots. És molt el que hem avançat. 

📍 Màxima responsabilitat es trasllada a les CCAA que estiguin en la fase 3.  
▪ A partir 8 juny en què més de la meitat estarà en fase 3 el màxim responsable serà el president 
autonòmic, com gestionar ritmes i tornada a nova normalitat. 
▪ Passar de la cogovernança a la governança plena de les CCAA. Seran elles i podrà comptar amb el 
suport del Govern d’Espanya i assessorament dels seus especialistes però la capacitat de decisió 
correspondrà a cada CCAA. En mans de l'Estat només quedarà la regulació de la mobilitat.  
 

📍Divendres es va aprovar IMV, aplicar-se a partir de juny.  
▪ 850 mil persones.  
▪ Eradicar pobresa infantil.  
▪ Taxa pobresa al nostre país el la més gran del nostre entorn i afecta més de 2 M de nens. Hem 
guanyat en justícia social 
 

📍UE: 750 mil fons europeu. Si les negociacions arriben a bon port, això suposaria per a Espanya 140 mil 
M per al sector més afectats. Hem defensat nou pla Marshall. Europa ha de salvar Europa.  
 



📍Sector dels més afectats: turisme. 80 M que ens visiten són els millors aliats per ala nostra 
recuperació econòmica. Els esperem a partir de juliol. I gaudiran de la nostra seguretat sanitària i 
compromís medi ambient. Distància física però proximitat emocional.  
 

📍Pla reactivació mobilitat amb mesures de sector automoció i evolució cotxes més nets i sostenibles. 
Llei mobilitat sostenible, marc per a la producció i venda d’aquests vehicles 
 

📍Es Crearà nou Estatut treballadors del segle 21.  
 

📍10 equips investigant vacunes. Científics espanyols apunt de començar les proves clíniques en breu. 
Notícies que alimenten l’esperança. Comença a semblar que podem tenir una vacuna en menys temps 
del que pensàvem  
 
▪ També més de 200 projectes investigació que hem avaluat i estem fent seguiment: nous fàrmacs, 
testos més ràpids, detecció virus a l’aire, estudis ciències socials per saber impacte pandèmia,.  
 

📍A tothom demano empatia. Unitat, no divisió ni provocació. Demano ens sumem amb força per fer 
front reconstrucció. 
 

📍Sempre hem dit que reprendrem els compromisos investidura, i si és al juliol, millor... voldrà dir que 
hem tornat a la normalitat. Recordem que és a partir 21 de juny, si tenim aprovació ultima pròrroga 
estat alarma, a partir 21 juny esperem que ja podem circular per tota Espanya 

📍A partir fase 3 els presidents autonòmics podran gestionar la fase i la seva duració i si hi ha territoris, 
per exemple, que només necessiten 10 dies en comptes de 14, el Gobierno no posarà cap objecció. 
Sempre hem dit desescalada comptaria amb asimetria, coordinació (i ara amb la delegació als presidents 
autonòmics a partir fase 3) 

📍En aquest nou decret d’estat d’alarma, són els presidents els que passen a ser autoritats delegades i 
decideixen durada d’aquesta fase. Si creuen necessari aportació, Ministeri nosaltres li donarem la nostra 
opinió- es que estiguin en fase 2 seguirem com fins ara: ells proposen i nosaltres acordem conjuntament 
amb elles 
-Turisme: vam prendre decisió de quarantena per als turistes o persones que venien de fora per una 
qüestió de salut. Molts països ho han fet. Ara estem estudiant com relaxar aquestes mesures. Ara ens 
plantegem aixecar aquesta quarantena quan ja no estigui l’estat d’alarma i rebre turistes amb garantia 
seguretat  

📍Fins que no passin uns mesos, que no tinguem un anàlisi real, no sabrem exactament el nombre de 
morts. S’ha fet amb criteris científics i tècnics però hem de deixar portar oberta per saber quin ha estat 
l’impacte real I es un debat que està a tots els països. 

￼👆Modificacions a Fase1 a partir de demà. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
És indispensable i necessari q si teniu constància de ser positius o negatius amb prova feta ho 
comuniqueu, podrem fer seguiment dels primers i descartar els segons. 
 
40 positius a dia d'avui 21h 
260 proves realitzades A 21h 



 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 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 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 78 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor 
 
30 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
9 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 66.904 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.064 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 163 
. 
A més, 2.093 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.112 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.938 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.269 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.703 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.965 a una residència i 779 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-80 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 



1-6-2020 
 
Bnit,  
 
Avui reunió amb el departament de promoció econòmica per preparar les futures accions i campanyes 
per la xarxa de botigues I comerços locals  
del municipi, segurament estem davant d'un nou model de gestió adaptat a la situació.  
 
També reunió amb les entitats per mirar de valorar les possibilitats de fer casals d'estiu, opcions i 
models, en els pròxims dies tindrem més informació.  
 
Avui moltes consultes telefòniques relacionades amb la unificació de zones BCN i àrees metropolitanes 
nord i sud. 
 
L’àrea de promoció econòmica a contactat amb tots els establiments amb terrasses per fer un 
recordatori dels horaris, distàncies i mesures decretades per l'estat. 
 
Aquesta setmana per part de la policia local i protecció civil continuarem amb els controls de les actuals 
mesures de tots els sectors, si es necessari amb l'obertura d'actes. Preocupa i molt la gent q no porta 
una mascareta ni a la butxaca, recordeu q es obligatori i inexcusable. 
 
Us recomano entrar a la web municipal i revisar les publicacions del dia 11 de Març en endavant per 
veure l’evolució de la situació de la Covid19 al municipi. 
 
Des de la primera informació del tancament de les oficines de Diputació fins a la unificació de les zones i 
el q tindrem q continuar comunicant encara. 
 
Avui tmb a la reunió amb CatSalut 
proposa que la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud avancin a la fase 2 del 
desconfinament a partir del dia 8 de Juny. 
 

📍La situació a Lleida té una bona evolució i es planteja el passi a la fase 2 tot i que és una proposta 
condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics els propers dies. 
 
Aquestes propostes han estat aprovades aquesta tarda pel PROCICAT i els informes s’enviaran avui 
mateix al Govern espanyol. La resta de regions sanitàries, la de Girona i Catalunya Central, i les àrees de 
gestió assistencial Penedès i el Garraf es mantindran en la fase 2, tal com ja estava previst. 
 
L’avançament d’una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de múltiples factors. 
D’una banda, es continua constatant que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic  
-bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-. D’altra banda, l’impuls donat a 
l’atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves 
PCR també contribueix a considerar que és el moment per a fer aquest nou pas de fase. 
 
Un altre dels aspectes fonamentals per a la progressió en el desconfinament de la població és la 
capacitat del sistema de salut per a la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius 
específics. 
 



Tot i aquesta estabilitat, el Departament de Salut continuarà analitzant l’evolució de la regió sanitària i la 
proposta de passi a la fase 2 estarà condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics els 
propers dies. La darrera setmana, la consellera de Salut, Alba Vergés, i representants del Departament 
han estat en contacte directe amb el territori per avaluar.  
 
Recordeu q en la segona fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al 
respecte de la franja destinada als majors de 70 anys.  
 
El Govern llança un repte per promocionar els casals d'estiu tecnològics amb més presència de noies 
 

📍Dins el programa Dona TIC, el Departament de Polítiques Digitals llança una convocatòria adreçada als 
organitzadors de casals d’estiu tecnològics amb una especial atenció a la presència femenina en aquest 
àmbit 
 

📍Les empreses i entitats interessades podran presentar les seves propostes a partir d’aquest dimecres, 
3 de juny, i fins al 23 de juny 
 
 
El Departament de Polítiques Digitals, amb la col·laboració de la Fundació i2cat, impulsa el ‘Bitbot 
Challenge 2020’ amb la voluntat de promoure aquest estiu casals inclusius de temàtica tecnològica. 
L’objectiu és donar una empenta a les empreses i entitats de lleure educatiu, afectades per l’aturada 
durant la crisi de la Covid19, i garantir que hi hagi una oferta d’activitats, per a infants i joves d’entre 8 i 
14 anys, vinculades amb la tecnologia. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
És indispensable i necessari q si teniu constància de ser positius o negatius amb prova feta ho 
comuniqueu, podrem fer seguiment dels primers i descartar els segons. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 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 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 78 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 5 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 



No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
40 positius des de el inici de la pandèmia 
262 proves realitzades 
 
31 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
8 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 

📢 A Bigues i Riells del Fai tots i totes treballem i treballeu per la gent i fem que les coses passin. 
 
El nostre sentiment es mou per la responsabilitat i per la voluntat de ser útils per la ciutadania del nostre 
municipi. Estem per servir a la gent. No deixem ni deixarem mai enrere a ningú. I necessitem q totes i 
tots sigueu els nostres ulls. 
 

👉 la gent de Bigues i Riells del Fai fa que les coses passin. 
 
Si alguna cosa caracteritza a Bigues i Riells del Fai és aquesta, fem que les coses passin. Quan el municipi 
es mou, les coses es mouen. Avancen.  
 

👉 Demano respecte 
 
La feina podrà agradar més o menys, i sempre penso q tot pot ser millorable però estar al servei de 
tothom molts cops es difícil i mes contra aquelles i aquells q nomes pensen en ells o elles. 
Els veïns i veïnes de Bigues i Riells del Fai i la seva seguretat estan per sobre de tot, i farem allò q calgui 
per preservar-los.  
 
Demà més! 
Primer dia de juny superat! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-81 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



2-6-2020 
 
Bnit,  
 
Faig resum del dia d'avui al municipi i envio resums de les compareixences del govern Català i Espanyol 
 
Avui reunió de Caps al casal d'avis amb totes les mesures i distàncies q marquen els protocols. 
 
Temes tractats: 
 
Evolució de fases  
Decrets personal 
Prevenció de riscos laborals 
Planificació d'obertura d’equipaments un cop es donin les condicions. 
Instal·lacions municipals 
Registre civil 
Centres educatius 
Oac 
Escola Bressol 
Mobilitat bus 
Espais disponibles per activitats 
Reinici de tràmits administratius  
Personal 
Reten de trucades 
Xecs menjador 
Ocupació via pública  
Estudi dades idcat 
Beques 
Subvencions 
Contractes 
Serveis 
Casals d'estiu 
Comerç i nou projecte 
 
Planificació policia local fase 1 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença posterior reunió de Govern 
 
1  ⃣Aprovat Decret llei ajuts 5M€ per a persones i professionals àmbit cultura.  
2  ⃣ 6 M per al sector del lleure (sectors i empreses) i beques accés infants de famílies amb vulnerabilitat 
📍Cultura: pal·liar situació vulnerabilitat que acreditin reducció dràstica dels seus ingressos durant 
aquesta crisi. Col·lectiu que ja té una activitat molt precària i Govern vol garantir accés a prestacions per 
pal·liar retard prestacions a l’atur.  
▪ Ajut amb pagament únic fins que s’exhaureixi pressupost i previst arribar 6.000 persones import 
renda suficiència. ▪ L’import serà l’equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya per 
cada dia d’inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97€ dia) i, per tant, d’un import 
màxim de 1.024,38 euros. 

📍Activitats de lleure: incrementem beques. 3’5M de pressupost extraordinària que se sumen al 1’1 M 
pressupostat. 



▪ Seran ajuts de 80 euros per a casals i 100 per a colònies i activitats amb pernoctació.  
❗4’65 M quadrupliquen pressupost any passat. ❗ 
▪ També 1 M euros per a materials de protecció 
▪ També 1’5M per a contractació de 140 professionals estiu i planificació activitats 
485000 joves any passat van participar en més de 9000 activitats 
3  ⃣Decret llei regular sancions per incompliment normativa estat alarma.  
4  ⃣Programa de salut pública: 108 professionals per estudiar epidemiològicament i fer seguiment. 
També detecció precoç i monitoratge 
 

📍President és qui té competències eleccions i ha deixat clar que ara no és moment de convocar 
eleccions. Catalunya necessita Govern fort amb totes les capacitats i que tingui totes les eines per 
afrontar el futur.  
▪ Estem centrats en abordar aquesta crisi i moment de treballar conjuntament. La ciutadania no ens 
està demanant eleccions, sinó solucions 
 

📍Aquest Govern ha de començar a treballar el pressupost 21 per responsabilitat, i no a la tardor, sinó a 
l’estiu 
 

📍Revetlla Sant Joan: veure si estarem en fase 3 i veurem com queda la mobilitat, estem estudiant de 
quina manera abordem aquesta nit per garantir que es dugui a terme amb totes les mesures. Petits 
rebrots i per tant hem de vetllar molt per garantir que això no passi, garantir distancia, etc. 
▪ Ho estem treballant, però important que aquest Sant Joan no serà com sempre. No podem tirar 
sacrificis per una nit de revetlla 
 
Resum (no exhaustiu) compareixença posterior consell de ministres 
 

📍CCAA (Catalunya) assumirà gestió fase 3.  

📍S'ha aprovat sol·licitar prorroga fins el 21 juny. ▪ Agraïment als partits que han donat suport.  
▪ Crida al PP perquè estem parlant de protegir la salut. 

📍Es va aprovar IMV: es diu justícia social i s'espera que els grups estiguin a l’alçada i donin suport al 
decret llei que suposa un abans i després en política social. 

📍Transició ecològica: revolució verda de cara a la reconstrucció d’aquesta pandèmia.  
▪ Orientar models de creixement cap a un model més responsable amb el planeta.  

📍S'aprova avantprojecte de la llei de residus i sols contaminats que limita els plàstics d’un sol ús 

📍 També regulació sobre economia circular 

📍Norma per al busseig amb seguretat 

📍Proposta per a President, vicepresident i 3 consellers de la Comissió dels Mercats i la Competència. 
(proposta Cani Fernàndez com a presidenta) 
 
Sobre Covid19 
1  ⃣ Valoració dades: 96 contagis, 282 casos en els últims 7 dies (40 casos al dia) i 39 morts en els últims 9 
casos, diumenge cap mort 
Epidèmia en fase de control 
2  ⃣Estat alarma ha funcionat, prolongat, i demà sol·licitarem última pròrroga 21 juny. Estat alarma que 
es passa de la cogovernança a la governança plena CCAA en la fase 3.  
▪ President CCAA màxima autoritat podrà prendre decisions inclús d ela durada i poder demanar pas a 
la nova normalitat 
En cap moment CCAA han perdut competències en matèria sanitària 



3  ⃣ Espanya el confinament més dur de la UE i seguit exemplarment per la ciutadania. Això permet 
desescalada més ràpida i segura i com abordar temporada turística obrir 1 de juliol.  
▪ Primera era doblegar pic,  
▪ segona etapa la desescalada  
▪ tercera etapa serà nova normalitat a patir 21 juny que significa aprendre a conviure amb el virus fins 
que no hi hagi la vacuna.  

👉En aquesta fase final important la prudència.  

👉S'han vist que hi ha rebrots a tots els països i tb aquí. Molt localitzats, molt gestionables, però cal 
prudència i ben desplegada xarxa detecció precoç  

👉Cal seguir fil per randa recomanacions autoritats sanitàries:  
▪ rentat mans,  
▪ distància 2 m 
▪ higiene espais públics ▪ actitud col·lectiva de prudència i evitar comportaments incívics que són 
minoritaris 
 

📍Correspondrà al president autonòmic la proposta de passar a la nova normalitat i llavors podrem tenir 
mobilitat entre CCAA’s. 
 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
És indispensable i necessari q si teniu constància de ser positius o negatius amb prova feta ho 
comuniqueu, podrem fer seguiment dels primers i descartar els segons. 93 865 62 25 Serveis socials. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 67 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 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 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 78 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 4 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
40 positius des de el inici de la pandèmia 
262 proves realitzades 
 



31 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
8 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 67.083 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.067 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 155. 
A més, 1.973 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
  
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.192 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
  
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.952 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.289 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.706 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.965 a una residència i 777 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Som-hi! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-82 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



3-6-2020 
 
Bnit, 
 
Des de el cap de setmana portem l'evolució de contagis en 0 diaris, actualment estem dins una nova 
etapa on la informació tmb és positiva per part dels test q estan realitzant en moltes empreses i q tmb 
ajuden a fer un seguiment de l'evolució. Estem dons en una fase d'estabilització q ajuda a planificar 
futures accions de desconfinament, sempre amb els peus a terra i amb responsabilitat. En les pròximes 
jornades els dos casos en aïllament passaran a confinament normal. 
 
Avui un dia de molta activitat amb reunions telemàtiques en totes les àrees, Mancomunitat, 
departament d'educació i consell comarcal.  
 
El proper dilluns esperem passar a fase2 i aplicar les mesures q corresponguin a aquesta nova realitat i 
continuar avançant cap el stop total del virus. 
 
Us detallo la situació.  
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/ 
 
És indispensable i necessari q si teniu constància de ser positius o negatius amb prova feta ho 
comuniqueu, podrem fer seguiment dels primers i descartar els segons. 93 865 62 25 Serveis socials. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 62 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 76 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
40 positius des de el inici de la pandèmia 
270 proves realitzades 
 
31 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 



8 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 67.233 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.069 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 149. 
A més, 1.940 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.256 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.987 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.323 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.740 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.048 a una residència i 783 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Com podeu veure i seguir, estem en el bon camí, aquell q a Bigues i Riells del Fai no van deixar mai de 
mantenir i q permet ser més optimistes. 
 
Com he dit molts cops en aquests més de 80 comunicats, sortirem diferents d'aquesta situació i ho 
farem amb el buit dels q van quedar-se al camí i és q tots i totes hi tenim coneguts i parents q van patir 
aquesta maleïda malaltia i q per desgràcia alguns no van superar, mantindrem dins els nostres 
pensaments sempre a tants familiars, amics i coneguts. Mai oblidarem q van suposar aquest dies dins les 
nostres vides. 
 
Un altre dia i millorant! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-83 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



4-6-2020 
 
Bnit, 
 
Moltes novetats avui, les vaig detallant. 
 
Avui reunió amb el comitè d'empresa per coordinar i consensuar les fases de retorn al treball del 
personal municipal. Un únic objectiu, mantenir les mesures de seguretat i pautar el retorn escalonat de 
tothom, mantenint en teletreball aquells llocs o situacions de risc. 
 
Avui aprovació dins la junta de govern del inici de contractació del contracte de vigilància del gorgs de 
Riells del Fai, ja sabeu q el dilluns l'estat espanyol va obrir la possibilitat de fer aquestes contractacions. 
 
Tmb avui dins la junta, inici del procés de contractació de la empresa de neteja d'herbes i voreres, ja 
sabeu q el dilluns l'estat espanyol va obrir la possibilitat de fer aquestes contractacions. 
 
En breu tindrem en marxa el procés de contractació de càmeres de control de matrícules i vigilància, per 
cobrir totes les entrades i sortides del municipi. 
 
Per altre banda demà serà comunicat a tots els restaurants i bars l'horari de cap de setmana de fins les 
01h per divendres i dissabte i fins les 00h cada dia. Recordeu q dilluns el servei tmb serà dins els 
establiments amb les condicions q comuniqui Procicat. 
 
Seguim amb bones tendències dins la situació d’emergència Sanitària i cal continuar aplicant les 
mesures de distància, higiene i mascaretes. 
 
Avui nou dia sense contagis i 12 proves fetes amb resultat negatiu. 
 
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 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 40 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 76 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 



No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
40 positius des de el inici de la pandèmia 
282 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
13 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
Una altre dia! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-84 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



5-6-2020 
 
Bnit, 
 
Tarda d'ensurts, però finalment tot controlat, dos positius residuals feien planificar un confinament 
massiu i fins hi tot algun tancament d’establiment, finalment només es un cas molt concret i localitzat. 
Falsa alarma. 
 
Cal continuar aplicant les mesures necessàries per garantir el 0 en els propers dies. 
 
Avui he visitat a Dorotea de 106 anys, Avui no he pogut abraçar-la, però Dorotea diu q el proper any ho 
farem per partida doble, avui de camí a portar-li un detall a la residència de Saulons no he pogut evitar 
pensar q ha viscut Dorotea en aquest 106 anys i després de veure com abraça la vida i tots els detalls del 
dia a dia, no he deixat de pensar en una frase q ha deixat anar com qui no vol la cosa, -Alcalde aquí 
estem b, però cal q us cuideu allà fora, cal que us cuideu uns als altres- no sé vosaltres, però jo faré cas a 
Dorotea.  
 
Resum (no exhaustiu) compareixença conseller interior Revetlla de Sant Joan 
 

📍Aquest país va sacrificar Sant Jordi, posposat per d’aquí unes setmanes però ningú recorda un Sant 
Jordi com aquest, amb carrers buits. Esperem Sant Joan sigui diferent.  
Context és diferent que el 23 abril, però tampoc ha de ser una revetlla normal. 
 

📍Riscos associats sempre: es de les nits més intenses en nombre emergències, igual que la de Cap 
d’Any. Ja té riscos associats (pirotècnia) i ara els associats a la COVID  

📍Esperem que sigui l’última que l’haguem de celebrar amb la lluita amb el COVID però hem de posar 
de la nostra part. Hem de comptar que 23 estaríem en fase 3 si tot va bé i ens haurem d’adequar a la 
normativa d’aquesta fase, de mesures que s’han de prendre 

📍Estarem pendents canvis normatius que potser ens fa canviar alguna cosa del que diem avui, però 
queden 18 dies i cal que comencem a anunciar perquè ciutadania es comenci a preparar. 

📍Dies de feina, amb Protecció Civil i altres administracions i representants societat civil.  

📍NO podem baixar la guàrdia.  
Millor homenatge que podem fer a tot l’equip humà que ha vetllat per la nostra salut (sanitaris) i als que 
han treballat des d’emergències, comerç, logística...és fer una revetlla segura perquè fa a la pirotècnia i 
pel que fa al COVID. No només aplaudiments sinó aquest Sant Joan el millor homenatge és seguir les 
recomanacions 
 

📍Fa temps que hi treballem. Aquesta festa l’hem preparat amb el món local, mossos, bombers, SEM, 
cultura, sectors pirotècnia, Creu Roja i Ajuntament BCN. 
Primera que celebrarem en una situació d’emergència.  

📍Tenim dret a celebrar i comencem a fer passos per començar a tornar a la normalitat, però no ha 
passat tot i hem de seguir amb coresponsabilitat i gaudir amb molt de seny i molta cura. Molts no 
tindran l’ànim perquè estan de dol o malalts o en recuperació. Per a tots serà una celebració diferent, de 
retrobament amb familiars i de compartir com cadascú se senti capaç.  
 

📍Grup de treball de revetlles. Focalitzat sobretot dues línies: 
▪ Mantenir elements protecció pirotècnia, prohibició a menys de 500 metres de zona forestal 
▪ Distància física per al COVID 
Si tot va bé, en fase 3 i això encara implica límit nombre de persones:  



👉 no estaran permeses celebracions massives habituals i per tant cal posar de manifest que cal complir 
la normativa fer celebració en grups que poden ser 
▪  com a molt de 20 persones sense comptar nucli familiar q ho organitza. 
▪  les activitats organitzades, un màxim de 80 persones en espais tancats i 800 persones assegudes en 
espais oberts (en un acte organitzat, amb compliment de les normes de seguretat, mantenint la 

distància)👆ho marca el BOE sobre activitats en fase3 
▪ Ús del gel hidroalcohòlic. Perill deflagració, no el podem portar a sobre quan llencem petards.  
▪ Rentar-nos amb sabó i no compartir objectes. I atenció amb les mascaretes: poden cremar amb una 
guspira. 
 
▪ Els ajuntaments poden prendre les seves decisions, nosaltres el que fem és un marc. Ningú se li 
escapa que el màxim és el que dictamina l’estat d’alarma. 
 
▪ Les platges són un dels àmbits que més ens preocupa. Apel·lació primer és al ciutadà i hem de ser 
corresponsables. Grups fins a 20 persones que poden estar al carrer, tb podria estar a les platges si 
estan obertes.  
Són els ciutadans els primers que han de vetllar per les mesures. ▪ Aquesta nit ens ha de permetre 
arribar estiu sense rebrot. Elements de control, a les platges evidentment que hi haurà controls, i 
ajuntaments decidiran si s'obren o no. 
 
Resum (no exhaustiu) Compareixença ministre sanitat i ministra portaveu 
 
S'aprova la proposta de canvi de fase presentada per la Generalitat 

📍PASSEN A FASE 2: 
▪ Barcelona  
▪ Metropolitana Nord i Sud  
▪ Lleida 

📍PASSEN A FASE 3:  
▪ Alt Pirineu i Aran  
▪ Terres de l'Ebre  
▪ Camp de Tarragona 
 

👉La mobilitat entre províncies a partir de fase 3 no hi ha problema, ho decidiran els presidents 
autonòmics . Entre CCAA, fins que aquelles dues CCAA no hagin arribat a la nova normalitat 

👉Setmana que ve s'aprovarà un Decret llei per a la nova normalitat. Aquesta tarda reunió amb 
consellers autonòmics 
 

📍Aquesta nit acaben els 10 dies de dol 

👉Reconeixement sanitaris. Govern estat s'uneix al Premi Princesa d’Astúries a la Concòrdia 
▪ Concòrdia és la base de la nostra democràcia i tb ara que el que ens demana la societat. Per això 
president va demanar deixar de costat la bronca i el soroll estèril i treballar per ala reconstrucció 
▪ En aquest objectiu seguirem insistim 
Resposta de política útil i capaç de superar diferències. Un exemple són les reunions amb empresaris i 
sindicats .  

👉Espanya i Itàlia, dos dels més colpejats COVID, aposten per cooperació europea per aixecar les 
barreres amb criteris sanitaris. Carta a la presidenta de la Comissió europea signada per tots dos 
presidents 



👉Aprovada última pròrroga estat alarma. Junts som més forts i més útils. Ara els presidents autonòmics 
seran els que gestionaran fase 3 i tornada normalitat.  

👉Espanya es torna a posar en marxa. Les CCAA culminaran aquesta desescalada- Comptaran amb 
l’ajuda del Ministeri de Sanitat 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 188 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 76 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
287 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 67.700 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.076 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 127. 
A més, 1.655 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.501 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.025 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.341 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 



D’aquestes, 6.749 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.059 a una residència i 784 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Amb la COVID-19 tenim residus nous que fem servir per evitar contagiar-nos. On van les mascaretes i 

altres elements de protecció? 🗑 
 
Rebuig (tapat i amb bossa de plàstic) 

😷 Mascaretes 
  Guants de làtex o de nitril 
  Ulleres protectores 
 Pantalles protectores (si són grosses, a la deixalleria) 
  Paper de vàter o mocador d'un sol ús 
 
Contenidor groc 
  Ampolletes de solucions hidroalcohòliques 
 
Una altre dia! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-85dies! I 106 anys del naixement fe la gran Dorotea. 
Ànims i cada cop mes a prop del final d'aquesta crisis sanitària! 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit  
  



6-6-2020 
 
Bnit, 
 
Aquest cap de setmana ja es veu el moviment q facilita la sensació de desconfinament i el avanç de 
fases, és normal per una banda, però cal mantenir les distàncies i les mesures. Poc a poc normalitzarem 
tots plegats un comportament de certa normalitat barrejat amb distanciaments en molts àmbits i llocs. 
 
En les properes jornades i poc a poc veurem com va evolucionant tot, però repeteixo forma part de la 
normalitat algunes imatges. Igualment és massa recent un confinament sanitari com el q tothom van 
patir i és un contrast veure grups, cues, terrasses, visitants, etc...ara mateix. 
 
Aquesta propera setmana entrem a fase 2 i a part d'obertura interior de molts restaurants i bars implica 
un pas més per organitzar activitats, donarem informació a mida q tot sigui acordat. 
 
Avui una intervenció per accident de moto sense conseqüències greus. 
 
Seguiment de la vigilància dels espais protegits. 
 
Mercat setmanal i activitat comercial sense incidències i dins la normalitat. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 76 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 152 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
287 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  



8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 68.002 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.080 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 120. 
A més, 1.545 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.544 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.067 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
  
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.358 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.755 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.061 a una residència i 784 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-86 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



7-6-2020 
 
Bnit 
 
Demà entrarem a la fase 2 de desconfinament, a part de les novetats q detallaré, cal mantenir el 
protocol de higiene, distancia i mascaretes, és important fer-ho en el dia a dia i més si entrem en 
contacte amb altres persones, al carrer, a la feina i allà on sigui. 
 
Avui sóc informat de diverses converses en xarxes socials q no puc veure o seguir, com a costum procuro 
contestar sempre a tots els dubtes i com sempre ho continuaré mantenint, però no puc contestar 
aquells q fan servir espais on no participo, m'ha fet especial gràcia una d'un grup de Whatsapp q feia 
referència a no aprofitar l'oportunitat de rebre visitants i q no teníem ulls a la cara per veure això i 
mantenir els pàrquings de Riells del Fai tancats, és curiós com alguns parlen d'oportunitats sempre en el 
mateix sentit...i ho mes trist es q tot i ser conscients de q ahir encara teníem a sobre la fase 1, i que la 
policia va fer un esforç conjuntament amb protecció civil per informar del dret a passejar però no a la 
permanència dins els espais protegits, encara algú parlés d'ulls a la cara...segurament si estigués en 
aquest grup la resposta seria més o menys aquesta...i q teníeu vosaltres a la cara?...Per q de pàrquings 
en una època sense alerta Sanitària i amb autocars desembarcant cada setmana a Riells del Fai per fer 
paelles al riu, pocs hi teníem, per no parlar de la poca vista per aprofitar l'oportunitat de solucionar els 
temes relacionats amb el passeig fluvial, els accessos, el control de l’àmbit, la cura dels pàrquings 
privats, etc...és veu q l'oportunitat per alguns és allò q només beneficia a un, però estic content per q 
tard o d'hora sempre surt la veritat i estic content de no tenir ulls a la cara per aquests grups o persones 
q no deixen lloc a la resposta, de fet són ells els q no veuen molt més enllà des de fa molts anys, així els 
hi va. 
Per cert continuarem fent allò q considerem necessari per preservar la seguretat dins aquesta situació 
dels nostres veïns i veïnes i més si no podem controlar d'on vénen els visitants, és justament el q cal fer, 
lamento q per alguns la solució passes per obrir espais en aquests moments precisament per la gent de 
fora. 
 
Sobre la fase 2 q comença demà us facilito les actualitzacions de les últimes hores i les diferents 
aportacions de l'estat espanyol i Generalitat. 
 
Resum (no exhaustiu) Compareixença president Sánchez 
 

📍52%població espanyola a Fase3 i 48% Fase2 

📍Alleugiment, s'amplien espais activitat i mobilitat. 

📍Èxit de l'esforç col·lectiu 

📍Agraïment i reconeixement a la feina feta xls governs de les CCAA. 

📍Aprovació darrera prorroga fins 21 juny. 
▪ CCAA en fase3 poden prendre totes les decisions inclòs finalització estat alarma. 
▪ Competències de gestió sempre a CCAA xò calia reforçar la coordinació de ministeri sanitat i defensa i 
transports les 1es setmanes. 

📍Després del 21 juny hi haurà una nova realitat semblant a l'anterior però segueix havent virus i 

mentre hi hagi amenaça no serà igual👉caldrà prendre precaucions per evitar anar enrere. 

📍Felicitació sanitaris pel premi princesa Astúries. 

📍Gran reducció morts a Espanya (67 darrera setmana) ara alguns països estan patint molt. ▪ El risc de 
2a onada existeix i cal evitar-la. 

📍Proper dimarts aprovació RDLL amb les normes que caldrà seguir per evitar rebrots. 



▪ treballant les mesures en el consell interterritorial i hi seran mentre hi hagi emergència sanitària. 

👉Propostes 
▪ plans i estratègies d'higiene i prevenció. 
▪ mes 6 anys obligatori si no es pot mantenir distància, a transport públic sempre. 
▪ mesures de prevenció per evitar acumulació persones. 
 

📍Garantir abastiment de medicaments bàsics. 

📍Llicencies provisionals per fer Epis per part Agencia Medicament i Productes sanitaris. 
 

📍Facilitar a l'autoritat sanitària competent totes les dades. 

📍Les CCAA garantiran fer una prova diagnostica als simptomàtics. 

📍Garantir la capacitat de resposta en AP i Hospitalària davant possibles rebrots. 
 

📍Cal mantenir les barreres per evitar propagació 
Extremar higiene pública i la individual. 
 

📍Recepció milions de turistes x atractius i xq es un país segur. Fer de la prudència una forma de vida. 

📍Aprovació IMV en una setmana 21M visites a la web. 3,5M de simulacions de prestació.👉Enorme 
impacte positiu. 
▪ El proper 26 de juny 255.000 persones rebran ingrés. 75.000 llars. 
Més de la meitat seran menors. 

📍Fons no reemborsable 16mM€ 
Combatre efectes pandèmia i despesa sanitària. 
Aprovació dimarts vinent. 
▪ Sanitat pública  
▪ Educació pública  
Recursos extraordinaris x les CCAA 
1  ⃣Transferència directa (no endeutament) 
2  ⃣Recursos no condicionats  
▪ Esforç de diàleg intentant reflectir de la millor manera impacte. 
4 trams repartiment 
•6000 milions en base a impacte sanitari a juny. 
•3000 a novembre tb impacte sanitari. 
•2000 milions en base a inversió en educació publica a pagar a setembre. 
•5000 milions en base a reducció ingressos activitats. 
 
Destinataris totes les CCAA excepte la darrera on només CCAA règim comú. 
 
▪ Els 9000M€ han de ser inici de la solució dels dèficits detectats.  

Bon sistema però amb danys fruit de les retallades.👉cuidar sistema públic salut. 
 
▪ Cal revisió sistema cura de la gent gran i millora respectant el marc competencial autonòmic però 
pensant en les persones. 
 

📍Bateria accions a nivell europeu darrere les q hi ha hagut impuls espanya. Mesures q en serà principal 
beneficiari. 750.000M€ q es negociaran durant juny. 

📍Reapertura de fronteres. Important establir calendari conjunt a espai Schengen. Coordinació en base 
a criteris epidemiològics comuns i transparents. 



▪ 1 juliol tornarà turisme i x tant cal protocol harmonitzat x mesures seguretat a fronteres. 
 
*Resum (no exhaustiu) Compareixença Generalitat 
 
S'aprova la proposta de canvi de fase presentada per la Generalitat 

📍PASSEN A FASE 2: 
▪ Barcelona  
▪ Metropolitana Nord i Sud  
▪ Lleida 

📍PASSEN A FASE 3:  
▪ Alt Pirineu i Aran  
▪ Terres de l'Ebre  
▪ Camp de Tarragona 
 

👉La mobilitat entre províncies a partir de fase 3 no hi ha problema, ho decidiran els presidents 
autonòmics . Entre CCAA, fins que aquelles dues CCAA no hagin arribat a la nova normalitat 
 

👉Setmana que ve s'aprovarà un Decret llei per a la nova normalitat.  
 
▪ En aquest objectiu seguirem insistim 
Resposta de política útil i capaç de superar diferències. Un exemple són les reunions amb empresaris i 
sindicats .  
 

👉Espanya es torna a posar en marxa. Les CCAA culminaran aquesta desescalada- Comptaran amb 
l’ajuda del Ministeri de Sanitat. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 79 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 



293 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-87 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



8-6-2020 
 
Bnit 
 
Avui retorn de part important de la brigada, en dos torns d'entrada i sortida per garantir l'actuació de 
neteja. 
 
Tmb incorporació del nou torn de policia local. 
 
Primer dia d'obertura interior de restaurants i bars, en principi per les informacions rebudes sense cap 
incidències. Després de tant de temps de sacrificis és molt bona notícia q puguin obrir al públic dins dels 
establiments. 
 
Avui tmb reunió per tancar la proposta de casal d'estiu q es presentarà al municipi, indispensable la 
col·laboració de les entitats per fer una proposta q compleixi amb tots els requisits.  
 
Avui he rebut el informe de control de les trucades a la gent més vulnerable i es impressionant el detall 
d'estadi de cada cas, serveis socials a Bigues i Riells del Fai en aquesta crisis sobretot ha estat a un nivell 
altíssim al igual q tots els departaments de l'ajuntament. Els retens, les guàrdies i els protocols sempre 
van funcionar b, en aquest període de pandèmia i crisis sanitària tmb s'ha gestionat, 4 activacions del pla 
INUNCAT, 2 activacions del pla VENTCAT, 1 activació del pla NEUCAT I fa unes setmanes va ser activat 
per les temperatures altes un avís del PLA ALFA aquestes activacions amb part important de la plantilla 
confinada en torns no va resultar fàcil de planificar, però en tot moment la plantilla va estar alerta i 
disponible per ajudar, com és va fer al rebost, i les pluges de fa unes setmanes un diumenge nit. 
 
Us vull agrair tota la col·laboració per entendre aquesta situació i la comprensió de tothom en aquest 
moments, sens dubte el vostre esforç i paciència ajuda a mantenir la calma.  
 
Demà a la reunió de Caps lligarem les futures actuacions relacionades amb la covid19 i les pròximes 
accions de manteniment. 
 
Repeteixo el meu agraïment a la paciència que tots plegats manteniu des de la suspensió de processos 
decretat per l'estat espanyol. 
 
Us comunico com a primícia q ja és parla de q es possible q a fase 2 només estiguem una setmana i 
probablement el proper dilluns siguem fase 3, us mantindrem informats. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 79 positius amb 15.256 habitants. 



Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
295 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 68.499 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.080 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 120. 
A més, 1.474 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.599 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.100 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.403 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.766 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.064 a una residència i 785 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Comencem setmana molt. B! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-88 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



9-6-2020 
 
Bnit, Vaig tard disculpeu  
 
Avui dia de moltes informacions i reunions, miro de detallar tot i ni dubteu en preguntar. 
 
Avui reunió de Caps us deixo part del temes tractats. 
 
Fitxadors i planificació de presència del personal els propers mesos. 
Ajuts varis 
Depeses Covid19 
Organització SS 
Escola Bressol 
SAD 
Subvencions entitats 
Subvenció voluntaris banc aliments 
Beques 2020 
Requeriments SG 
Casals i activitats de lleure  
Reobertura de Centre 
Reobertura instal·lacions esportives  
Subvencions de concurrència i convenis 
Subvencions Xarxa 
Catàleg 2020 concedides Diputació  
Talleristes 2020/2021 
Decrets Covid-19  
Col·lector Vallblanca 
Planificació policia  
 
Us adjunto resum rodes de premsa d'avui. Govern de la Generalitat i consell de ministres.  
 
Resum (no exhaustiu) roda de premsa posterior reunió de Govern 
 

📍El possible avançament de pas a fase3 de la zona metropolitana no esta presa i en tot cas es farà, com 
sempre, en funció de l'evolució dels indicadors epidemiològics i en el marc del PROCICAT.  

📍Treballem per què un cop Catalunya estigui en fase 3 establir de manera el més fàcil i concisa possible 
com hem d'actuar. 

📍Reforç àmbit riscos laborals👉 Aprovat programa temporal sobre mesures extraordinàries per a 3 
anys.  
▪ Posar a disposició departaments i organismes autònoms per aplicar i controlar mesures 
reincorporació progressiva, 30 efectius contractació tècnics per exercir tasques en aquest programa 

📍Aprovat nou protocol per accessos sud al port viaris i ferroviaris. Estudis i projecte bàsic per 
formalitzar titularitat, tràmits i gestió infraestructures.  

📍Habilitació 14M€ fons contingència per pal·liar efectes temporal Glòria. Ajuts infraestructures i 
equipaments municipals. ▪ Efectes a més de 400 municipis. Les sol·licituds d’ajuts van superar les 
capacitats ordinàries per donar resposta. Per això s’han habilitat aquests recursos extraordinaris. 

📍Els objectius del Govern des del primer moment de la pandèmia ha estat fer front a la pandèmia i 

també salvaguardar els llocs de treball👉salvar vides i protegir la ciutadania. 

📍El Govern ha decidit prorrogar algunes de les mesures tributàries i adoptar-ne de noves.  



▪ La taxa turística no augmentarà, tot i el que hi havia previst: s’aplicarà l’increment al gener del 2021.  
▪ També en el recàrrec municipal de Barcelona. ▪ També es dona temps extra per a la presentació dels 

impostos aturats durant l’estat d’alarma. 👉Amb caràcter general, comencen a comptar els terminis el 
dia 1 de juliol. L’impost d’habitatges buits tindrà un temps extra de set dies, i el de successions i 
donacions un temps extra de dos mesos. 

📍El Govern ha aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Aquests dies de Covid la 
recerca i el coneixement han adquirit la importància que han de tenir. Aquest pacte enllaça amb 
l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Hi han intervingut les universitats, els 
centres de recerca, organitzacions empresarials i sindicals, les cambres de comerç o les entitats 
municipalistes. Hi ha hagut 7 grups de treball. Els punts que han treballat són, per exemple, el sistema 
de coneixement (quina dimensió ha de tenir), els recursos humans, els recursos econòmics o bé el 
territori, les regions i les ciutats. Han sortit 84 mesures. 
 

📍El VP explica q no entrarà en res que pugui interpretar-se com una polèmica. Tenim molta feina. I per 
a les altres qüestions hi haurà temps. Cap declaració per obrir polèmica mediàtica.  
▪ Centrats ara en l’ampliació del pressupost que en els propers 2 mesos hauríem de tenir aprovada i 
consensuada. Els del 2021 a inicis de juny mai es posa en marxa, queden uns dies però imprescindible 
saber quins recursos tindrem de l’Estat i de la UE. 16 mil M euros és insuficient i cal incrementar perquè 
a Catalunya arribin 5 mil M i caldrà revisar dèficit. 
▪ S'està replantejant el contracte amb Ferrovial pels rastrejos des del Departament de Salut. 
 
Resum (no exhaustiu) roda de premsa posterior consell de ministres 
 

📍Aprovat avantprojecte de llei de protecció a la infància i l’adolescència enfront la violència. 

📍Aprovat reial decret llei que regularà la nova normalitat 

👉Ahir 52% espanyols estaven ja en fase 3, queda ja recorregut curt per entrar a la nova normalitat. 
Recorregut que hem de fer de forma segura. Estat d’alarma ha funcionat. Però virus segueix sent una 
amenaça 
 

👉Principals continguts Reial Decret llei nova normalitat aprovat: 
▪ Mascareta obligatòria 
▪ Distància 1’5 m 
▪ Residències han de tenir preparats plans de contingència preparats 
▪ Lliga futbol i ACB decisió recau en el Consejo Superior de Deportes  
▪ Obligatorietat transports mantenir registres passatgers de 4 setmanes per possible traçabilitat. 
▪ Es faculta Agència Medicaments recollir informació fabricants per garantir disponibilitat medicaments 
i fabricació que més convingui.  
▪ També que doni llicències per garantir productes sanitaris necessaris. 
▪ Mecanismes detecció precoç, malaltia de declaració obligatòria 
▪ Proves PCR o de diagnòstic similar en el moment que es detecti cas sospitós 
▪ Plans de contingència preparats per a possible rebrot. 
 
Avui a Bigues i Riells del Fai tmb xerrada molt interesant sobre el Castell de Montbui, gràcies al 
historiador i periodista Joan Pallarès-Personat. 
 
Tmb us informo de la campanya de senyalització x negocis.  
 

📢 imatges x negocis oberts o futura obertura x informar clients i treballadors de les mesures contra la 
#COVID19   



 

🏥 Senyalització i cartells per a centres sanitaris 

🏢 Cartells per a empreses 

🛍  Cartells per a establiments 

👨🍳 Cartells per bars i restaurants 
 

🔗 http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/divulgacio/#bloc1 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 79 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 2 casos en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
303 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
per aplicació app o criteri mèdic sense prova 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
Som-hi! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-89 dies!  
Més a prop del final! 
 



Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit  



10-6-2020 
 
Bnit 
 
-90 dies menys... 
 
Avui una incidència amb la xarxa de llum ha deixat sense llum i senyal TV una part del municipi, en poc 
temps els operaris van resoldre el problema i van restablir el servei. 
 
Avui reunió amb el departament d'educació i el comitè d'empresa del IES Vall del Tenes de la 
Mancomunitat per tractar dubtes sobre el traspàs q serà efectiu ja per aquest proper curs 2020/2021. 
 
El proper dilluns nou horari del CAP de Bigues i Riells del Fai matins de 8h a 13h, les visites de les tardes 
seran a Santa Eulàlia i la cruïlla farà el servei normal, tmb som informats de q les proves en els casos 
valorats pel professional sanitari és faran a domicili.  
 
Avui nou repartiment des de el rebost dels lots de menjar. 
 
Eines per al confinament positiu 
Tenint en compte les possibles situacions d'angoixa, incertesa, preocupació i estrès que podia suposar el 
confinament, l'Ajuntament de Bigues i Riells, va posar a disposició de la població un servei temporal 
d'atenció psicològica. 
 
Es van obrir les vies telefòniques i telemàtiques amb les psicòlogues municipals per tothom qui 
necessités eines de gestió emocional. Des de l'àrea de Serveis a les Persones també es va elaborar una 
guia de consells alleugerir el confinament. 
 
Fa uns dies vam comentar el servei SEAM, servei d'escolta assessorament i mediació de l'ajuntament, he 
demanat dades aproximades, de casos en període de crisi Covid: 
 
- Mediació / Dol / Ansietat – Sol·licitud directe al telèfon SEAM : 7 casos. 
 
- Seguiment Serveis Socials (psicològic):10 casos 
 
-Seguiment casos especials derivats de la Covid19: 15 casos  
 
-Mes de 1.000 llars trucades per seguiment de casos concrets, vulnerables i especials. 
 
- 420 lots de menjar repartits des de el 11 de Març. 
 
-Mes de 4.000 trucades de consultes rebudes en la centraleta en 90 dies. 
 
Avui aprovació Decret llei per reconeixement extraordinari el proper dimarts personal Sanitari. Primer 
pas per seguir millorant el sistema sanitari públic i recollir reconeixement. 
 

📍 Reconeixement amb 140 milions euros. 
 

👉Àmbit sanitari i sociosanitari. Adreçat a tot el sistema públic (ICS i entitats del SISCAT) 
Inici de l'enfortiment dels serveis públics. 



Sector públic fort i potent que pugui oferir seguretat a tothom. 
Sense uns serveis públics forts som més vulnerables. 
El sector públic ofereix més qualitat de vida a tothom 
 

📍 Enfortir sistema públic sanitari, educatiu i assistencial. 
 

📍Les polítiques austeritat van limitar les capacitats dels serveis públics, s'han anat recuperant 
capacitats i condicions però el dèficit discal també limita aquesta capacitat. 
Polítiques imposades i de mal finançament. Durant massa anys s'han basat aquests serveis en 
l'abnegació dels treballadors públics. 
 

👉Durant més de 2 mesos els professionals han hagut de fer allargaments de jornades, canvis ubicació, 
fer front cada dia a una realitat desconeguda, dura i brutal. El nivell implicació i esforç de tots els i les 
sanitàries des de peu de llit a l'organització, a les residencies i hospitals. 
 

📍Nivell estrès elevadíssim, i ara tb al haver de conviure amb la recuperació. 
 

📍Recollim l'immens agraïment de la societat als professionals de salut i residencial. Que no supleix 
l'impacte viscut però que pretén significar que estem al costat. 
 

👉Compensació econòmica a la nomina d'agost de tots els professionals sanitaris.  

👉Distribuïda en funció de: 
▪ l'exposició q hagin tingut 
▪ categoria: personal medicina, infermeria, residents, tècnics sanitaris... 

👉De 350€ a 1356€ 
900€ residencies. 

👉Durant els anys 2021 i 2022 partides de 80M€ addicionals per pactar noves millores pels professionals 
sanitaris. 
 

📍Cal abordar les necessitats estructurals del sistema de salut, cal un salt endavant i per tant ens cal 
tenir els recursos necessaris per la refundació i revertir l’infrafinançament del sistema de salut de 

Catalunya👉millor atenció a la gent del país. 
 

📍Altres persones i col·lectius tb han fet front en primera línia i com a govern tb ho volem reconèixer i 
treballem x tal de fer-ne una gratificació i esperem poder explicar-ho en els propers dies. 
 

📍Paga extra 2013 es pagarà el 60% 
La reducció del 5% la va prendre estat x tots els treballadors públics i x això die q cal afrontar 
infrafinançament que patim i com més s'allarga en el temps més s'agreuja. 
 

📍Estem seguint les taxes incidència o taxes transmissió, evolucionen bé i no estem tancats a veure les 
possibilitats i què ajuda més a la gestió de la situació. En fase3 podem definir nosaltres els missatges. 
 
El Govern compensarà amb 140 milions els professionals del sistema públic de salut i residencial que 
han treballat durant l'esclat de la COVID-19 
 

📍Durant els anys 2021 i 2022 es dedicaran uns 40 milions anuals més per compensar l’esforç continuat 
que hauran de fer per, entre d’altres, recuperar l’activitat ajornada per l’epidèmia 



 

📍El Govern fa una crida a la màxima col·laboració entre tots els agents implicats per construir una 
aliança que permeti exigir a l’Estat els recursos que el sistema de salut necessita.  
 
A més, en el cas de professionals que hagin estat de baixa per la COVID-19, la baixa es comptarà com a 
temps de treball efectiu. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
305 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 68.822 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.100 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 113. 
A més, 1.327 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.726 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.157 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.423 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 



D’aquestes, 6.781 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.067 a una residència i 787 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Un altre dia demolidor i ple d'activitats vinculades a la Covid 19, al dia a dia de l'ajuntament, de la 
Mancomunitat, de la Comarca i del País. S'aproxima el moment de prendre decisions de futur, moltes no 
seran fàcils i altres difícils d'entendre però totes seran consensuades i en benefici del municipi. 
 
Tmb falta menys per deixar de comunicar el dia a dia de la Covid19 i tornar a la normalitat dels grups, 
segur q estareu cansats de tanta informació després de 90 dies i 90 comunicats, us garanteixo parar un 
cop finalitzi aquesta situació.  
 
Gràcies per ser-hi sempre! 
Seguim fins sortir-ne!✊ 
 
-90 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



11-6-2020 
 
Bnit  
 
Avui dia de reunions i gestions de personal. 
 
Junta de govern amb aprovació de convenis del consell comarcal sobre Beques, Treball i format , SAD i 
gestió d'ajuts. 
 
Reunió de regidors telemàtica per compartir gestions, propostes i comentar línies de treball. 
 
Conversa amb el departament d'ensenyament per parlar de la nova direcció del IES Vall del Tenes. 
 
Ja és respira ritme de creuer dins l'ajuntament, tot i les limitacions, l'activitat de la Covid19 ja conviu 
amb el dia a dia. 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=87
4855&language=ca_ES  
 

👆El departament de TASF estableix els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció 
diürna de persones grans i persones amb discapacitat. 

en Fase3👆 
 
La Generalitat destina 10,8 milions d'euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb 
l'objectiu de mantenir l'ocupació 
 

📍A Catalunya actualment hi ha 24.581 empreses industrials amb assalariats i d’aquestes el 92,3% son 
micro i petites empreses que tenen una major dificultat per accedir a finançament 
 

📍Els criteris que es valoraran per accedir són el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la 
facturació 2019, l’ocupació 2019, i l’afectació sectorial 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro 
i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquest ajut contribueix de manera 
directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen com a conseqüència de la 
caiguda de l’activitat per la crisi de la Covid-19.  
 
La convocatòria d’ajuts, que s’ha publicat aquest matí al DOGC, ha sortit inicialment amb 1.152.000 
euros però abans de que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l’import de 10,8 milions d’euros 
ja estarà disponible.  
 
Per poder accedir als ajuts les empreses han de:  
 
tenir menys de 49 treballadors; 
 
acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 
d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019; 
 



i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de 
desembre de 2020. 
 
Criteris per accedir-hi  
 
Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i 
sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del 
pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, 
la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.  
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
309 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 69.049 casos positius 
acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. 
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.108 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 103. 
A més, 1.242 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
38.757 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.429 persones han estat confirmades com a 
positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.434 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.787 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.082 a una residència i 787 al 
domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
 
Som-hi! 
Demà més! 
Seguim! 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-91 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit  



12-6-2020 
 
Bnit 
 
Avui preparació de material per aquells serveis q dilluns obriran les portes, escola bressol i personal q 
retorna al seu lloc de treball principalment. 
 
Finalment i si no cau una sorpresa aquest cap de setmana, seguirem una setmana més en fase 2. 
 
Avui ha sortit la publicació del casal d'estiu per infants q farà la gent del Cau i q l'ajuntament supervisarà 
seguint totes les normatives del decret de Generalitat d'activitats de lleure modificades per la Covid 19, 
enguany és farà aquesta activitat per les garanties q ofereix la col·laboració de l'associació i 
l'ajuntament. És faran servir espais com el C Cívic de Riells del Fai, el Pavelló i si fos necessari el camp de 
futbol i la Cova. 
Tindrem visites del personal de Generalitat per supervisar aquestes activitats i els protocols, recordeu q 
enguany la fórmula proposada és amb una titulació especial per la situació de la Covid19, una formació 
q ofereix Diputació/Generalitat i q en tots els casos requereix autorització sempre d'ajuntaments i 
Generalitat. Cada dia és farà un seguiment i control de temperatures i es reportarà la info a CatSalut i 
departament de joventut i infància. 
 
Entrem dins un nou cap de setmana amb el comerç local a ple rendiment per garantir subministrament, 
tmb amb el mercat setmanal amb les mesures necessàries, els bars i restaurants seguiran oferint la 
possibilitat de d’ocupació exterior i interior amb les distàncies recomanades. 
 
Aquesta crisis sanitària ha fet modificar molts hàbits naturals i moltes de les mesures alternatives 
aplicades aquests dies van funcionant tot I les noves fases, fer servir les xarxes, correus i telèfons per fer 
comandes en comerços i restaurants es una opció q va ampliant les possibilitats de tothom per ser ben 
atesos i servits. Es d'aquelles coses q deixarà la Covid 19 per sempre.  
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 64 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 



 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
309 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
Recomanació de Generalitat i informació. 
 

Les entitats que gestionen el subministrament d'aigua de consum fan 💦 tractaments de desinfecció i 
manteniment per garantir-ne la salubritat i evitar la transmissió de malalties infeccioses.  
 
Per això: 
 

 Pots continuar fent servir l'aigua de l'aixeta per beure, rentar-te les mans i tots els altres usos 
habituals. 
 
  Si beus aigua d'una font, neteja't les mans abans i després de tocar l'aixeta i evita tocar-la amb la 
boca. 
 

🚰 Si omples ampolles en una font, procura que no toquin l'aixeta. 
 
Treball, Afers Socials i Famílies destina 1,4M€ a ajuts per fomentar la contractació de treballadores de 
les cures i la llar en situació d'irregularitat 
 

📍Chakir el Homrani: “Una de les coses que ens ha mostrat aquesta crisi és que hi ha persones molt 
invisibles, especialment les que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Ho hem dit moltes 
vegades, toca fer un pas endavant en la flexibilització dels processos de regularització” 
 

📍Els ajuts de suport a la regularització formen part d’un paquet de mesures del Departament en els 
àmbits de la igualtat, les migracions i la ciutadania davant la crisi de la covid-19, amb un pressupost total 
de 4,28M€ 

🔊 Girona i la Catalunya Central avançaran dilluns a la fase 3  ⃣. S'hi mantindran també el Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. 
 
Lleida, Barcelona i les regions metropolitanes continuaran en fase 2  ⃣, juntament amb l'Alt Penedès i el 
Garraf. 
 
Resum (no exhaustiu) roda de premsa Ministre sanitat 
 

📍Galícia ha sol·licitat pas a la nova normalitat i a partir d dilluns aixecarà l’estat d’alarma i seguirà 
regida pel decret que es va aprovar. 

📍És molt bona evolució epidèmia, major deteccions de casos sospitosos (55.000 casos setmanals que 
es fan PCR’s a més del 90%) 

📍Canvi de fases: 
▪ Castella La Manxa passaria a fase 3 però es manté la província pel que fa a la mobilitat 



▪ Castella Lleó: Burgos, Palència, Lleó i Valladolid passen a 3 i la resta es mantenen en fase 2. Mobilitat 
per províncies 
▪ CATALUNYA CENTRAL I GIRONA PASSEN A FASE 3 I RESTEN BARCELONA I LLEIDA. LES QUE PASSEN A 
FASE 3 UNITAT ÚNICA PER A LA MOBILITAT 
▪ Valencia també a fase 3 
▪ Extremadura es manté fase 3, i dilluns es podran moure entre les dues províncies 
▪ Ceuta tb passa a 3 

📍21 juny acaba estat alarma. Les CCAA poden adoptar mesures de salut pública. Barcelona no està 
previst, però si demana fase 3 setmana que ve, ho estudiaríem com s'ha fet sempre.  

📍La nova normalitat arriba el 21 de Juny per a tothom, alguns com Galícia arriben abans. La mobilitat 
no estarà per tant restringida. Algunes CCAA poden restringir algunes activitats, tractarem de coordinar-
nos, però no hi haurà norma que restringeixi la mobilitat. ▪ Pensem que es donen les condicions 
epidemiològiques perquè sigui així, i sempre i quan siguem tots responsables. 
▪ Les que no han entrat en fase 3 encara, com Barcelona, etc., si el 21 juny acaba estat alarma, i 
progressaran a la nova normalitat sense passar per la fase 3 
 

📍Arxivada causa 8M, creu que pot ser premonitori per altres causes contra  
NO valorarem cap decisió judicial. Només dir que el Govern ho ha donat tot per derrotar virus i per això 
estem sortit ja de l’estat d’alarma. 
 

📍S'ha vist que l’estat d’alarma ha funcionat. Si s’ha de tornar a fer servir, es farà servir, però esperem 
que no sigui així 
 
Demà més! 
Seguim! 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-93 dies! Des de el 11 de Març 
-91 dies! Des de el 13 de Març 
-88 dies! Des de el 16 de Març 
 

Oriol😉 
 
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



13-6-2020 
 
Bnit  
 
Avui un dissabte q recorda èpoques prèvies a la covid19, trànsit, moviments, grups, etc...És una imatge q 
encara costa d'assimilar, encara és massa recent tot plegat. 
 
Recordeu q continua vigent la necessitat de mantenir les distàncies, les mascaretes i la higiene, cal 
continuar aquesta rutina per evitar contagis. 
 
Avui treball conjunt de la policia local i protecció civil per fer control d’accessos d'espais restringits. 
 
Avui el Mercat setmanal i els comerços funcionen amb total normalitat. 
 
Us vull recordar q tot i q estem en èpoques on tradicionalment els petards i coets són protagonistes, 
estem en un municipi on no estem a 500m de massa forestal pràcticament enlloc. La propera setmana 
farem el Ban on quedarà prohibit el us de coets a tot el municipi, el risc de incendis és massa alt, us 
demano col·laboració amb aquesta mesura i q informeu a la policia de les actituds incíviques q podeu 
detectar en aquest sentit. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
311 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 



🔢 Algunes dades que permeten fer un breu balanç de l'impacte de la COVID-19   al sistema sanitari 
català 
 

🛏 📈 Es va doblar la capacitat de llits, passant de 12.200 a més de 27.000. 

 📉 La demanda en atenció primària va disminuir un 22% al març i un 56% a l’abril respecte l’any 
anterior. 

  🏽 Entre l’1 de març i el 15 de maig els equips d'atenció primària van dur a terme més de 300.000 
visites mèdiques a les residències, de les quals el 60% van ser presencials. 
 

🔗 Per a més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-06-12-El-sistema-ha-
doblat-la-seva-capacitat-disponible-fins-a-arribar-a-mes-de-27.000-llits 
 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-93 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 
 

🌕Bona nit 
  



14-6-2020 
 
Bnit 
 
Un altre cap de setmana i van 14 des de la declaració d'estat d'alarma, uns caps de setmana q serveixen 
per q veiem com va evolucionant la situació tmb. No fa tant temps els veiem passar des de la finestra de 
casa, de fet si fa 4 setmanes ningú podia imaginar com estaríem a dia d'avui de la mateixa manera q el 
dia 13 de març ningú podia imaginar q era el primer cap de setmana de 14 q portem ja. 
 
Avui he fet una visita al castell de Montbui amb la família i la veritat q feia goig veure tanta gent gaudint 
del passeig, està clar q el nostre entorn natural i cultural és de tots i totes, passa igual amb el passeig 
fluvial cada dia, es un espai per gaudir i la publicitat q fa cada setmana la gent del municipi en els seus 
llocs de treball, amb els familiars o amics, ho estan convertint en un espai digne de visita. Era el objectiu 
del mateix, generar un atractiu, posar ordre i generar un turisme q valores l'entorn, però com amb les 
mascaretes i els protocols anti Covid 19 en aquest espai tmb cal civisme, cuidar els elements i gaudir de 
l'espai és basic. Estem orgullosos del resultat final, estem contents del q aportarà al municipi i fins hi tot 
donem per amortitzades les indemnitzacions q van pagar a tots els propietaris per on passa. Tot i q va 
ser una sorpresa no esperada q van gestionar al 2015 q va endarrerir molt l'inici de les obres. Ara 
valorem q va ser una oportunitat aprofitada per tractar igual a tothom i no només al propietari que és va 
enrocar en cobrar a tota costa si o si, no va suposar cap problema fer la modificacions necessàries 
davant la poca previsió heretada. Aquell va ser el primer peatge q vàrem pagar per guanyar unes 
eleccions, després vindrien la recollida d'arbres de les ventades del 2014 un any després, assumir l'obra 
de l'enllumenat públic per casi 5kilos amb un interès del 7% tot i q diputació ho concedia a 0% de interès 
a municipis( per sort van poder recomprar el contracte i estalviar aquest 7% de interès tmb heretat) i 
4'5kilos de deute (2015) que avui esta a 0. Segurament amb precisió i previsió és pot treballar molt b, 
però el q està clar és q en el nostre municipi de dos pobles existeix gent, que tota la vida posarà pals a 
les rodes i q nones pensarà en uns pocs per davant de tothom. 
 
Estic orgullós de veure les vostres fotos de les sortides q 14 setmanes després tots i totes podem gaudir, 
al igual q estic orgullós de la feina feta en aquest 5 anys en benefici de totes i tots, però del q estic més 
orgullós és de treballar amb un equip que porta 5 anys posant solucions a l'egoisme de molts anys de 
despropòsits i interessos personals. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
317 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 69.565 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.111 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 82. 
A més, 1.178 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.039 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.796 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.453 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.798 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.084 a una residència i 788 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Iniciem la setmana 15 des de la declaració de pandèmia per part de la OMS, tots i totes esteu donant ho 
millor per tirar endavant aquesta situació i sou els q més sacrificis esteu fent, que ningú us digui mai q 
podeu fer o no amb la vostre llibertat i dret a passejar i gaudir, sou els q millor sabeu q fer per evitar el 
contagi, per q tots i totes vosaltres porteu 94 dies vetllant per vosaltres i pels vostres veïns, al menys la 
gran majoria dels q viviu o feu vida a Bigues i Riells del Fai.  
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-94 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



15-6-2020 
 
Bnit  
Avui un dels dies més durs q recordo com alcalde, de vegades per molt q estiguis preparat i treballis per 
gestionar les situacions a mida q entren per la porta, sempre existeixen situacions q no vols viure i q 
requereixen decisions dures. Avui era un d'aquest dies i si ara després de tot puc treure una conclusió, 
és q d'aquesta situació sortirem més forts i reforçats en tots els sentits, molts cops la foscor del moment 
no deixa veure q passi el q passi demà sortirà el sol, descansar, reflexionar i tornar es una decisió 
sempre encertada. Agraeixo a tots els meus companys i companyes de l'equip de govern el suport 
incondicional dels 8 i a tot el personal municipal la seva comprensió i professionalitat, sense tots ells i 
elles no podria fer res. 
 
Avui tmb un dia de finalització de cursos i retrobaments, per un costat el curs de ment activa q com cada 
any finalitza amb un èxit de participants ( enguany va ser tot un repte superar la situació covid19) sóc 
informat per part de la regidora de la bona feina feta per tothom i no volia deixar passar l'oportunitat de 
felicitar a tots els participants. Gràcies per donar sentit a aquestes propostes i moltes felicitats a totes i 
tots. 
Tmb avui obertura de l'escola bressol i els primers usuaris ja corrien pels espais preparats per ells, 
recordeu q l'escola bressol obre les portes i fins a final de curs ho fa de forma gratuïta per tots els 
usuaris q la vulguin utilitzar. 
 
Us adjunto la proposta de passar a fase 3 el pròxim dijous. Us adjunto link per poder veure q significa. 
 
El PROCICAT proposa que tot Catalunya passi a la fase 3 del desconfinament a partir d'aquest dijous 
 

📍Lleida, la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud avançarien a aquesta darrera 
fase, on ja hi eren la resta de regions sanitàries 
 
▪ El PROCICAT, a proposta del Departament de Salut, proposa que a partir d’aquest mateix dijous 18 de 
juny, les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passin a la fase 3 del desconfinament, unint-se a la resta 
de regions del país.  
L’avançament d’una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de múltiples factors. 
D’una banda, es continua constatant que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic 
–bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-. D’altra banda, l’impuls donat a 
l’atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves 
PCR també contribueix a considerar que és el moment per a fer aquest nou pas de fase. 
 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mal
alties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-3/ 
 

👆 En aquest link trobareu tots el canvis i les FAQs de fase3 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 



 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el període de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
318 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-95 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



16-6-2020 
 
Bnit  
 
Avui és fa anunci de passar a fase 3 el proper dijous, veurem quines propostes de desescalada proposarà 
generalitat un cop recuperi les competències.  
 
Us detallo la roda de premsa. 
 
Resum no exhaustiu roda de premsa posterior consell de govern 
 

📍Dijous, si el ministeri de sanitat valida pas a la fase 3, immediatament decidirem pas a una nova etapa 
que no serà fase 3 i regularem directament aquesta nova etapa d’emergència .  
▪ Regularem mobilitat. ▪ ús mascareta. 
▪ protecció vulnerables i ▪ necessitat aïllar-se i comunicació autoritats si hi ha símptomes.  
 

📍Fase 3 teníem opció regular la fase 3 i esperar al dia 21 final estat alarma o bé, com que tens capacitat 
d’entrar-hi de manera immediata a la nova etapa, hem decidit això per poder marcar ja el marc 
regulatori. En fase 3 estarem el mínim possible. 
 

👉Procicat anirà aprovant diferents plans desconfinament sectorials.  
 

📍En el moment que tot país estigui en fase 3 immediatament (hores o uns dies) passarem a nova etapa 
que ens permeti ja abordar en aquesta fase d’emergència però amb totes les competències. 
 
▪ Si passem a fase 3, la mobilitat entre regions ja estarà permesa. Fer-ho abans del cap de setmana ens 
permetrà afrontar de manera esponjada la sortida tenint en compte que la setmana que ve és la 
revetlla. Si esperem al final estat d’alarma, es concentraria més la sortida 
 

📍Aprovat decret llei reconeixement personal sanitari i sociosanitari per la COVID que van treballar en 
aquesta emergència 
 

📍Treballadores de la llar: 1’4M per ajuts per fomentar contractació. 
 

📍Modificació reglament màquines recreatives per ser instal·lades només en sales de joc i bingos que ja 
tenen control menors i prohibits 
 

📍Àmbit residencial cal fer una reflexió més àmplia. La visió sanitat i social s’ha de fer conjuntament i 
s’haurà de fer un encaix. La crisi ha evidenciat unes mancances i crec que tornar al que teníem no seria 
convenient 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 



 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 41 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el periode de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
320 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 69.753 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.116 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 79. 
A més, 1.118 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.086 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.827 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.469 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.805 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.085 a una residència i 790 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Avui el nostre regidor d'urbanisme Xavi Torre-Marin ha presentat una línia complementària de treball q 
segur donarà respostes a mancances històriques del municipi, aquestes propostes realistes seran 
detallades en un futur i la participació de tothom serà imprescindible. 
 
Cada dia estic més orgullós dels companys i companyes de viatge.  
 
Avui a educació reunió de la regidora per escoltar quines seran les línies de treball del departament pel 
curs 2020/2021, demà us donaré més detalls.  
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 



-96 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bnit 
  



17-6-2020 
 
Bnit 
 
Demà fase 3, la confirmació i el protocol com en molts casos un cop publicat el BOE, fins hi tot en 
aquesta situació el procediment i aplicació no podria ser més complicat de gestionar. Demà caldrà 
esperar al BOE...No tinc cap explicació per això, tret del despropòsit comunicatiu q patim cada dia. 
 
En tot cas a Bigues i Riells del Fai aplicarem tots els protocols del PROCICAT per la fase3, no podem 
esperar a coordinar a mig matí en funció del q digui el BOE. 
 
Avui reunió d’organització interna de les àrees per la reincorporació dilluns del gruix del personal. 
 
Tmb avui consell d'alcaldies amb la presència dels responsables de la regió d'educació, Salut i protecció 
civil. Tmb amb la presencia del delegat de Generalitat Juli Fernàndez. Unes reunions molt importants 
per resoldre dubtes i fer fronts comuns. 
 
Després reunió amb la regidora Eva Martínez per tractar temes d'ensenyament. 
 
Avui he signat el BAN q prohibeix les fogueres i coets al municipi per Sant Joan, és una mesura 
complementària a la q aplica el departament per la seguretat de municipis amb singularitats com la de 
Bigues i Riells del Fai, cap element pirotècnic, ni foguera a menys de 500m de bosc.  
 
Per primer cop en 97 dies cap prova realitzada per la Covid19. Això és una dada molt positiva, però no 
oblidem q el virus encara està entre nosaltres. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 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 1 cas en actiu i dins el periode de confinament domiciliari. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
320 proves realitzades 



 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
8 persones en aïllament per patologia de risc.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 69.911 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.119 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 74. 
A més, 1.005 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.128 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.882 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.480 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.809 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.086 a una residència i 791 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
Demà com sabeu passem a fase 3 i tenim competències x normativitzar. 
Tan bon punt tingui info us la faré arribar d'immediat! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-97 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



18-6-2020 
 
Bnit, 
 
Difícil explicar q el dia 18 de juny van passar de fase 2 a fase 3 per passar a ser l'últim dia de l'estat 
d’alarma...això significa q en fase3 estem 24h...una imatge perfecta del q ha estat aquesta etapa de 
desescalada finalment. 
 
Us adjunto la info rebuda avui al respecte, ara mateix estem reunits els alcaldes per gestionar la nova 
situació. 
 

📢 La nova realitat ha d’estar regida per les següents mesures: 
 
  La higiene de mans freqüent 
↔  El manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres 

😷 L’ús de la mascareta de protecció 

🍃 La preferència d’activitats a l’aire lliure 
￼Calvet: "Aportarem 5 milions del Fons del Contingència per a resoldre necessitats urgents en matèria 
d'habitatge arran de la pandèmia de la COVID-19" 
 

📍El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dijous al Parlament de 
Catalunya aquesta aportació de la Generalitat, que se sumarà als 14,5 milions que l’Estat aporta a 
Catalunya d’un total de 16.000 milions del Plan Estatal de Vivienda 
 
Resum (no exhaustiu) mesures Fase de Represa 
 

📍Signat decret de final de Fase 3. I permesa mobilitat a tota Catalunya. 
 

📍Entrada en fase de represa que es regula amb una resolució del PROCICAT. 
Les mesures de protecció 
▪ Mascareta 
▪ Higiene  
▪ Distancia 
 

👉Minimitzar contactes socials. 

👉Preferència fer activitats aire lliure 

👉Ventilació espais tancats 

👉Us de mascareta. 

👉Persones amb símptomes contacte amb sistema de salut immediat. 
 

📍Entrem en una fase en q la solidaritat i el compromís col·lectiu és determinant. 
Cal ser molt prudents x no tornar enrere. 
 

📍A partir aquesta nit a les 0h acaba el decret de estat alarma. 
 
Entrem en fase de represa i els consellers a traves de PROCICAT es regularà la fase amb una prioritat 
absoluta la vida. 
 



📍Resolució de la nova fase de represa aprovada pel PROCICAT 
 

👉Fem una resolució simple i entenedora. Centrada en la responsabilitat més q en les prohibicions. 
 

📍Acaben els llistats i les fases, cal q reconstruïm una realitat diferent i hem de conviure amb la Covid 
amb mesures segures. 
 

📍Depenem absolutament de tots i cadascun de nosaltres i de la solidaritat. 
 
Moment de tornar la vida i fer-ho amb consciència. 
 
❗ Criteris basics❗ 

👉Higiene de mans freqüent 

👉Distància interpersonal de 1,5m  

👉Preferència activitats aire lliure. 
 
Com a norma general a partir del 25 de juny els aforaments estaran limitats a poder mantenir la 
distància interpersonal. 
 
Fins el 25 de juny per permetre adaptació als sectors activitat 
Aforaments limitats a  
Interior 50% 
Exterior 75% 
 
❗ Podran obrir els parcs infantils amb distància, mascaretes i higiene.❗ 
 

👉Podem fer de tot però no cal fer-ho tot de cop Responsabilitat. 
 

👉Sistema amb capacitat de detecció de nous casos i poder actuar ràpidament. Amb objectiu no tornar 
a fer confinaments. Si hi ha algun rebrot localitzat prendrem les mesures q calgui i siguin més adients. 
 

👉El virus no ha desaparegut i per tant cal tenir precaució i seguretat. 
 

👉Sant Joan segueixen les recomanacions fetes. Plantejant revetlla familiar i reduïda. 
  
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 189 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 



Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
326 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 70.062 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.122 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 75. 
A més, 989 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.210 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.893 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.491 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.820 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 792 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
￼Estem a menys de 120 minuts de sortir de l'estat d'alarma. Un escenari q creiem trigaria algun dia 
més, no es així a Catalunya, avui posem punt i final a aquesta etapa i seguirem atents fins garantir la fi 
de la pandèmia. 
 
Tan bon punt tingui info us la faré arribar d'immediat! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-98 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



19-6-2020 
 
Bnit,  
 
Avui dia de informacions varies ajuntament, comarca, generalitat i estat espanyol. 
 
A l'ajuntament reunions amb el personal de l'escola bressol la puput, ahir amb serveis socials i comitè. 
Totes per preparar la nova situació i el funcionament de les pròximes dates. 
 
Tmb reunió telemàtica amb la junta del CPA BiR. 
 
Aquest matí reunió amb el consorci de residus per ser informats de les noves actuacions programades a 
la comarca. 
 
Avui rebuda del treball/estudi de les actuacions de recuperació del castell de Montbui, un treball 
fantàstic q aquest cap de setmana repassaré amb deteniment. 
 
Esperem instruccions detallades de les obertures de parcs infantils amb garanties per part de 
Generalitat. Ara per ara no queda clar el protocol q cal seguir en aquest espais. No té sentit q a tots els 
espais cada cop q es fa un relleu de usuaris és faci una desinfecció i q en aquest espais no es reguli igual. 
 
Us informo de les mesures previstes per Sant Joan al país i us recordo q la pirotècnia a menys de 500m 
del bosc està prohibida. És el cas del 100% del nostre municipi. 
 
El dispositiu especial per a la revetlla de Sant Joan no servirà de res si els catalans i les catalanes baixem 
la guàrdia 

📍La revetlla de Sant Joan s’adapta enguany a la situació actual d’emergència sanitària pel Covid-19 

📍Protecció Civil  demana extremar les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis: celebració 
amb grups reduïts, mantenir la distància mínima de 1.5m entre les persones, higiene de mans i ús de la 
mascareta 

📍La nit i matinada de la revetlla de Sant Joan és, junt amb Cap d’Any, la nit de màxima activitat de l’any 
per al Telèfon d’emergències 112 de Catalunya 

📍Enguany, i després d’uns mesos amb restriccions sobretot pel que fa la mobilitat d’oci, es preveu que 
que sortiran de la zona d’influència de la capital catalana prop de mig milió de vehicles 

📍Es duran a terme un total de 1.400 controls amb la participació de 1764 efectius de trànsit 

📍Els parcs de bombers, tindran un reforç de 176 efectius que incrementarà la dotació habitual de la 
guàrdia durant les hores de més activitat prevista durant la revetlla 
 
El Govern forma els responsables de prevenció i higiene de les activitats esportives d'estiu per a infants i 
adolescents 
 

📍Seguir aquesta acció formativa és obligatori per a totes les persones que hagin de realitzar aquesta 
funció, tal com estableixen els protocols aprovats pel Pla PROCICAT 
 
La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) ha elaborat, amb la col·laboració del 
Departament de Salut, un càpsula formativa adreçada a les persones que actuaran com a responsables 
de prevenció i higiene en les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys. La existència 
d'aquesta figura així com la realització d’aquest curs formatiu són obligatòries en totes les activitats, tal 
com estableixen els corresponents protocols aprovats pel Pla PROCICAT. 



 
Nova fase 
 
Avui hem iniciat l'etapa de represa. És essencial mantenir un comportament social compromès per 

prevenir el risc de transmissió. Segueix aquestes mesures de protecció 👆🏽 
 

🔛 Cal mantenir una distància d'1,5m entre persones, tant en espais tancats com a l'aire lliure, amb 
l'equivalent de 2,5m2 per persona. 
 

🗓 Fins al 25 de juny, la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%. 
 

👵🏽 Cal garantir una atenció preferent a les persones vulnerables que minimitzi el temps d'estada dins 
dels establiments. 
 

📃 Cal disposar de plans per a diferents sectors: centres sanitaris, centres docents, transports, 
establiments comercials, restauració, turisme, oci nocturn, lleure infantil, activitats culturals, fires i 
congressos, instal·lacions esportives... El PROCICAT ja n'ha publicat alguns i altres s'actualitzaran d'acord 
amb la nova realitat. 
 
ℹ  Tota la informació a gen.cat/etapa represa 
 
Distància. Mans. Mascareta. 
 
Evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
327 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  



 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 70.216 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.123 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 66. 
A més, 970 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.247 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.908 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.495 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.823 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 793 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Ara tot dependrà de cada ciutadà, està a les nostres mans fer-ho igual de b. 
No fa falta dir q mantenir el municipi en les taxes de contagi assolides ha estat un esforç titànic per part 
de tothom, us vull felicitar per aquest treball, ara cal rematar la feina i fer de la convivència del dia a dia 
un espai tmb segur. Amb la mateixa responsabilitat tmb hi fareu perfecte, els resultats us avalen. 
 
Comencem el 15è cap de setmana! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
 
-99 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



20-6-2019 
 
Bnit 
 
100 dies ja, 100 dies q mai oblidarem, una època q ha tocat gestionar a cada pam dels 28 km2 del 
municipi, a cada metro dels 119km de carreteres, a cada una de les 4.500 finques dels pobles de Riells 
del Fai, de Bigues i pels 9.092 ciutadans q van escollir viure en el nostre entorn. 
 
100 dies q sempre recordarem com encara recordem els incendis i aiguats del 1994, mai més oblidarem 
q una vegada més, van respondre com a municipi unit davant una adversitat, mai oblidarem el dolor de 
la gent q va marxar en aquesta situació i mai, mai oblidarem q van tancar tot contacte amb l'exterior a 
dins les nostres llars per salvar la vida. 
 
Avui parlant amb molts veïns i veïnes al mercat i carrers he tornat a veure molts ulls de gent acostumada 
a donar lliçons davant les complicacions de la vida, he vist mirades de patiment per la situació i a la 
vegada en aquests mateixos ulls un raig d' esperança i confiança en la recuperació...una confiança que 
només té aquell q tants cops va suportar el patiment i sacrifici.  
 
Estic orgullós de totes i tots els q vau fer possible q a Bigues i Riells del Fai 100 dies després i com van fer 
aquella tardor del 1994 o aquell pont del 2014 puguem cridar tots plegats ...maleïda malaltia, aiguats, 
focs i vents incontrolats ...amb nosaltres no podreu mai. Sou els millors i les millors. 
 
Avui un dissabte de molta afluència als dos pobles i als seus comerços i mercat. 
 
Tmb primer dia de la vigilància contractada per l'ajuntament d’accés als gorgs, recordeu q des de l'estiu 
del 2015 és fa aquesta acció els mesos de Juliol i agost...cada any procurem abastar els períodes de més 
afluència...un cop aixecat l'estat d'alarma era el moment de iniciar l'acció q serà una mica més llarga q 
altres anys de finals de Juny a principis de Setembre. 
 
Tmb coincidint amb l'apertura de restaurants i comerços de Riells del Fai era tmb el moment d'obrir els 
pàrquings. 
 
Avui molta activitat tmb al teatre auditori polivalent amb les gravacions de les funcions q seran emeses 
per Vallès Oriental Televisió (VOTV) per la festa major de Bigues i producte d'una feina fantàstica de la 
comissió de festes, la regidoria de Cultura i joventut ja us dic q hi tenim molt talent al municipi i q 
gaudireu molt de espectacle. Serà la primera vegada q es retransmetrà una festa major per televisió 
íntegrament a la comarca. 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius amb 7.288 habitants. 



Lliçà d'amunt 81 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia 
330 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 70.333 casos 
positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.  
Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.126 persones han estat ingressades de gravetat; 
actualment són 62. 
A més, 1.124 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. 
Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 
39.287 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. 
Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.913 persones han estat confirmades com 
a positius de coronavirus. 
Informació declarada per les funeràries 
Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de 
coronavirus difunts. Són un total de 12.506 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. 
D’aquestes, 6.827 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 793 
al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació. 
 
Cada cop queda menys per deixar de fer aquest comunicats, cada cop queda menys per deixar pas a la 
normalitat i les noves circumstancies q nos depararà el futur, cada cop queda menys per poder 
descansar, cada cop queda menys. 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 

-💯 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit💯 
  



21-6-2020 
 
Bnit, 
 
Demà iniciem una nova setmana, una setmana mes curta per la festivitat de Sant Joan. Us demano 
extremar les precaucions davant el risc de incendis i q truqueu a la policia davant de qualsevol situació q 
vulneri la normativa de Generalitat i el BAN municipal de cap activitat de pirotècnia a menys de 500m 
del bosc. Les altes temperatures fan preveure una activació del Pla Alfa i això implica majors mesures 
preventives contra incendis. Recordeu q a part de les estacions de bombers properes de voluntaris de 
Caldes de Montbui, Granollers i la columna mòbil, tmb estan els voluntaris de l'ADF el Pinyó i la dotació 
de protecció civil de Bigues i Riells del Fai.  
Recordeu q les sancions per no respectar aquesta normativa són molt potents. 
 
Aquesta pròxima setmana tindrem novetats amb molts àmbits, parcs, equipaments i activitats, en 
principi generalitat parla de novetats de normativa pel dia 25, veurem q impliquen. 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 42 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 82 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 154 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia tots i totes donats d'alta. 
333 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
Com podeu veure en tots els entorns surten nous positius, senyal de q el virus continua entre nosaltres, 
cal extremar les mesures de distància, mascaretes i higiene. 
 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 



 
 
-101 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



22-6-2020 
 
Bona nit 
 
Avui reunió de coordinació d'ensenyament amb la proposta de gestió pels propers projectes educatius 
amb la Regidora Eva Martínez i Gemma Codina, l'aposta per aquesta àrea és una prioritat des de el 
primer dia...el PAE municipal, els suports de les psicòlogues municipals i el projecte de compra de tots 
els llibres obligatoris per la primària i secundària són una mostra, per altre banda la gestió amb el 
departament ha permès q finalment els mòduls del IES és quedin a Bigues i Riells del Fai i no siguin 
retirats pel proper curs q necessitarem més espais. 
 
Avui tmb reunió amb el president del casal d'avis Bon Caliu, per valorar quines necessitats i previsions 
tenen de cara al futur, unes reunions amb la regidora de serveis socials q es fan periòdicament per 
coordinar accions i tallers. 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn, veureu q continuem veien nous 
positius per la vall, cal q mantenim les mesures. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 82 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 154 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia tots i totes donats d'alta. 
336 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
Pels 100 dies us vaig penjar una cançó i volia compartir part de la lletra. Disculpeu si no ho veieu 
important o necessari.  
 
Les casualitats, 
Son les que ens han portat 
A viure aquest present 
Que jo no en sóc conscient 



Si m’esperes, allà a fora, cantaré. 
 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 
Cantarem la nostra vida en un paper, 
Marxarem amb els dies regalats 
I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
 
I ara que tot ha acabat 
Que no et tinc al meu costat 
Et sento, diferent. 
 
Amago en un calaix 
Les mirades d’amagat, 
Les cançons que em vas cantar 
Són les que vull cridar. 
Si m’esperes, allà a fora, cantaré. 
 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 
Cantarem la nostra vida en un paper, 
Marxarem amb els dies regalats 
I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
 
T’escriuré que sí que va ser fàcil, 
T’estic cantant la nostra història en un paper, 
Marxaré recordant tots aquells dies 
I amb el somriure que tu sols sabies fer. 
 
Au va! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-102 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



23-6-2020 
 
Bona nit 
 
Avui reunió de coordinació d'ensenyament amb la proposta de gestió pels propers projectes educatius 
amb la Regidora Eva Martínez i Gemma Codina, l'aposta per aquesta àrea és una prioritat des de el 
primer dia...el PAE municipal, els suports de les psicòlogues municipals i el projecte de compra de tots 
els llibres obligatoris per la primària i secundària són una mostra, per altre banda la gestió amb el 
departament ha permès q finalment els mòduls del IES és quedin a Bigues i Riells del Fai i no siguin 
retirats pel proper curs q necessitarem més espais. 
 
Avui tmb reunió amb el president del casal d'avis Bon Caliu, per valorar quines necessitats i previsions 
tenen de cara al futur, unes reunions amb la regidora de serveis socials q es fan periòdicament per 
coordinar accions i tallers. 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn, veureu q continuem veien nous 
positius per la vall, cal q mantenim les mesures. 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 65 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 82 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 154 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia tots i totes donats d'alta. 
336 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
Pels 100 dies us vaig penjar una cançó i volia compartir part de la lletra. Disculpeu si no ho veieu 
important o necessari.  
 
Les casualitats, 
Son les que ens han portat 
A viure aquest present 
Que jo no en sóc conscient 



Si m’esperes, allà a fora, cantaré. 
 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 
Cantarem la nostra vida en un paper, 
Marxarem amb els dies regalats 
I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
 
I ara que tot ha acabat 
Que no et tinc al meu costat 
Et sento, diferent. 
 
Amago en un calaix 
Les mirades d’amagat, 
Les cançons que em vas cantar 
Són les que vull cridar. 
Si m’esperes, allà a fora, cantaré. 
 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 
Cantarem la nostra vida en un paper, 
Marxarem amb els dies regalats 
I amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
 
T’escriuré que sí que va ser fàcil, 
T’estic cantant la nostra història en un paper, 
Marxaré recordant tots aquells dies 
I amb el somriure que tu sols sabies fer. 
 
Au va! 
Demà més! 
Seguim! 
 
Gràcies per la molta feina, el compromís i l'esforç! 
 
-102 dies!  
Més a prop del final! 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊ 

🌕Bona nit 
  



24-6-2020 
 
Bnit 
 
Us faig un balanç de la nit de Sant Joan al municipi i les dades del país facilitades avui pel Conseller de 
interior l'estat de la Covid19. 
 
Ahir a les 13:45 entra el cap responsable i el torn del dispositiu de la revetlla. 
 
A les 14:30 bombers activen amb trucada a la central de policia el protocol d'actuació en cas 
d’emergència i informen dels telèfons activats per l'ocasió. 
 
A les 22h entra el torn de nit per reforçar el dispositiu. 
 
En total es van gestionar per diverses incidències 53 trucades a la central i patrulla. 
 
En el transcurs de les 22h fins les 6h és van gestionar  
 
16 avisos per llançament de petards i coets. 
 
6 queixes veïnals per soroll o molèsties a altes hores de la matinada. 
 
2 Queixes de llançament de coets des de establiment. 
 
6 identificacions de grups o persones per part de la policia q en funció de la gravetat passaran a sancions 
seguint les directrius de Generalitat i Ajuntament. 
 
7 gestions amb gossos escapolits per part de la patrulla, recollida, identificació, notificació i activació de 
protectora. 
 
2 intervencions en conflictes amb violència i amenaces entre particulars. 
 
Control de vivendes susceptibles de ser ocupades. 
 
Control nocturn a la Madella i Pineda. 
 
Control estàtic en diversos punts del municipi. 
 
Cap activació d'equip d'extinció, bombers, ADF o Protecció civil, a diferència de les 5 activacions de 
bombers del 2019. 
 
Com podeu veure aquestes nits resulten complicades per la policia local tradicionalment, vull agrair a tot 
el cos l'esforç d'ahir nit, en un municipi de 117 km de carrers i amb una dispersió de 28km2, per sort 
l'activitat és va concentrar entre les 22:00 i les 2h i gràcies a la col·laboració veïnal és va actuar allà on 
van ser requerits per les diferents tipologies dels serveis. 
 
La policia sempre és un blanc fàcil a l'hora de ser criticats, però us puc garantir q a Bigues i Riells del Fai 
podem estar contents de la feinada q fan a diari, molts cops incompresa, però q ningú oblidi mai q son 
aquella gent q corre en el sentit contrari on corre una persona normal davant un perill. Ells sempre 
estan allà on els necessitem.  



A nivell de país 
 

📍1400 controls policials. També d’alcohol i drogues amb dades més favorables que l’any anterior.  

📍Nit tranquil·la pel que fa Protecció Civil 

📍Lleuger augment trucades 112 però nit força tranquil.la 

📍Es van adaptar cossos Emergències per aquesta revetlla diferent.  

📍Recomanàvem revetlles més familiars, amb grups familiars. I així ha estat i vull agrair-ho a tots els 
catalans i catalanes. 

👉Tb lamentar algunes agressions sexuals aquesta nit. Aquest país no pot ser lliure mentre segueix 
havent-hi agressions de tot tipus i sobretot sexual 

👉I una homòfoba que lamento profundament. NO es descarta que hi hagi més denúncies d’aquest 
tipus. 
 

📍2136 efectius policials desplegats específicament per Sant Joan 

👉Descens positius alcoholèmia. 43 controls alcoholèmia amb 1099 lectures i 60 positius (179 positius 
any passat). 

👉 Menys mobilitat que l’any passat, que té per tant menys lectures d’alcohol i menys positius. 

👉15 accidents trànsit però sense víctimes mortals, 1 greu i 6 lleus. Accidentabilitat baixa 

👉41 detencions per furts, robatoris..( 86 any passat). 8 relacionades directament amb la revetlla. 

👉Algunes baralles però no greus, cap persona hospitalitzada per aquest tema 

👉Tenim constància de 3 agressions sexuals aquesta nit 

👉Agressió homòfoba a una parella de dos nois que estaven asseguts a un banc, 2 individus que els 
ataquen per darrera i li han donat amb una ampolla de vidre S’està investigant. Els dos agredits han 
estat atesos però ja donats d’alta 

👉De moment no tenim confirmada cap detenció per aquestes agressions sexuals 

👉37 actuacions per violència de gènere i 16 per violència domèstica aquesta nit 
BOMBERS 

👉709 actuacions, d’elles 445 han afectat a mobiliari urbà, vehicles i pisos i més de 200 a vegetació  

👉Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme...on hi ha hagut més actuacions 

👉Reducció de més del 40% respecte any passat, gràcies responsabilitat de la gent i vegetació encara 
molt verda 
TRÀNSIT 

👉Cap víctima mortal aquesta nit.  

👉Sortida àrea metropolitana estava previst que sortissin 500.000 vehicles . 👉Hores d’hora han sortit 
un 50% d’aquesta previsió, però operació sortida acabarà avui a les 15.00 

👉No hi van haver grans retencions, només alguna ahir a la tarda a Sant Boi, Martorell, c-58 Terrassa, 
N340 Vendrell i Nus Trinitat. 

👉Operació retorn avui es preveu esglaonada 

👉Controls alcoholèmia i droga continuen vigents i regulació viària també vigents 
PROTECCIÓ CIVIL 

👉SEM-descens de 22% respecte any passat (unes 208 atencions). Cap actuació per gel hidroalcohòlic 
112 
4100 trucades (lleuger augment respecte any passat), sobretot per incendis. 
 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn 
 



Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 82 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 34 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 positius amb 19.082 habitants. 
 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia tots i totes donats d'alta. 
339 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
Avui activació de bombers per un incendi en un quadre elèctric individual al castell de Montbui.  
 
Avui molta més normalitat al passeig fluvial i als gorgs. 
 
Cada dia estem més propers a la nova normalitat desitjada i per altre banda cada cop més és evident q 
molt a gent ha oblidat molt ràpidament aquests 104 dies...majoritàriament els i las de sempre, aquells q 
no volen entendre q per un període de més de 90 dies tots els processos van ser paralitzats i q ara per 
ara és comença a funcionar amb limitacions però pas a pas, en aquest període totes les decisions és van 
prendre per evitar contagis i mantenir aïllats als més vulnerables i us demano disculpes si en aquesta 
nova fase mantenim moltes mesures, però aquest cel a fet q la pandèmia no agafes taxes a Bigues i 
Riells del Fai q per desgràcia si van patir altres municipis, el vostre sacrifici i esforç ha fet tot això 
possible, sento molt si algú té ganes de fires, teatres, actes i espais ja q fins q això no agafi un ritme de 
seguretat evident per tothom, la responsabilitat serà la de seguir evolucionant dins aquesta situació pas 
a pas i amb molta prudència. 
 

📍A partir de demà entrem en la fase de represa i els aforaments restaran condicionats al manteniment 
de la distància interpersonal de 1'5m. Us intento detallar tot un cop revisi el decret.  
 
Gràcies per ser-hi sempre! 
Seguim fins sortir-ne!✊ 
-105 dies 
 
Intenteu descansar! 

Salut, ànims i força! 😘✊  🌕Bona nit  



25-6-2020 
 
Bnit  
 
Avui és un dia d'anuncis, recomanacions i comiats. 
 
Avui era el dia previst per fer el pregó de festa major, per posteriorment passar a l'espectacle de dansa 
dels grups de ball de la cova...q avui estiguem tots a casa i no a la plaça Miquel Bosch es l'evidencia del q 
ha suposat aquesta situació viscuda. 
 
Igualment i amb l'esforç de tota la comissió de festes, entitats, regidories de cultura, joventut i 
ajuntament, s'ha plantejat unes activitats alternatives, q compliran totes les garanties de seguretat 
recomanades per l'estat i generalitat. 
 
Per primer cop a la història de la comarca una festa major serà retransmesa per TV, en concret a les 
pantalles de VOTV i us recomano fer seguiment de les activitats i jornades, us puc avançar q tindreu 
moltes sorpreses. 
 
Aquesta festa major està resultant un model per molts municipis del país i a part de les consultes 
rebudes per part de molts alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, tècnics i tècniques, està resultant 
molt interesant veure el seguiment fet per diputació de tot aquest procés fet a Bigues i Riells del Fai.  
 
Us adjunto enllaç i us demano fer preinscripció d'aquelles activitats on vulgueu participar, us demano q 
valoreu l'esforç de molta gent per encaixar dins aquesta situació una festa major entre cometes, però q 
per sobre de tot volia ser segura i responsable. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2995404500536836&id=486791118064866f 
 
https://www.biguesiriells.cat/ca/actualitat-2/noticies-2/festa-major-bigues-2020-658.htm 
 
Us demano comprensió i responsabilitat a l'hora d'entendre les mesures de seguretat a l'hora de 
complir les normes establertes pels responsables de la seguretat dels actes.  
 
Desitjo q totes i tots gaudiu d'aquesta "festa major " en totes aquelles activitats triades on participeu. 
 
Us informo de la evolució de la Covid19 a Bigues i Riells i entorn 
 
Municipis amb límits amb nosaltres 
Sant Feliu de Codines 66 positius amb 6.259 habitants. 
Caldes de Montbui 190 positius amb 17.554 habitants.  
Sant Quirze Safaja 2 positius amb 627 habitants. 
Figaró Montmany 29 positius amb 1.114 habitants.  
L'Ametlla del Vallès 66 positius amb 8.462 habitants. 
 
Corredor del Tenes/Mancomunitat  
Bigues i Riells 41 positius amb 9.092 habitants. 
Santa Eulàlia de Ronçana 43 positius amb 7.288 habitants. 
Lliçà d'amunt 82 positius amb 15.256 habitants. 
Lliçà davall 35 positius amb 6.542 habitants. 
Parets del Vallès 153 positius amb 19.082 habitants. 



 
Us detallo els casos millor de Bigues i Riells del Fai. 
 
No hi tenim cap veí i veïna actualment ingressats ni en confinament. 
 
41 positius des de el inici de la pandèmia tots i totes donats d'alta. 
345 proves realitzades 
 
26 casos positius amb prova clínica. 
1 víctima per la Covid 19. 
14 casos detectats o amb símptomes sense prova en aquest període.  
 
En aquest moments amb la informació de CatSalut ja no hi tenim cap cas actiu per la Covid19 a Bigues i 
Riells del Fai.  
 

👉Arribats que avui passem a la darrera part de la fase de represa, avui serà la darrera comunicació 
d'aquesta situació duríssima q hem compartit. He intentat en aquest període tothom estigués informat i 
estiguéssiu cuidats i en definitiva el màxim de protegits dins la situació extrema, he procurat juntament 
amb els meus companys i companyes, personal municipal i voluntaris pensar sempre, cada dia i cada 
hora en gent molt diversa! I us demano disculpes si en aquest periode he descuidat algun tema, però 
l'estat d'alarma ha absorbit el 100% del meu temps. 
 
Us vull agrair tot aquest temps, tot aquest esforç i tot el sacrifici, sous totes i tots els autèntics herois 
d'aquesta situació, mantenir a les vostres famílies segures i aïllades ja forma part del record q mai 
oblidarem.  
 

📍Qualsevol cosa que necessiteu segueixo a la vostra disposició a la meva pàgina! 
 
Us adjunto link per consultar la situació i fase actual. 
 
Us vull comunicar tmb que en les properes jornades abandonaré una sèrie de grups que aquests dies he 
fet servir de plataforma informativa, vull agrair la paciència de tanta informació per part de tothom a 
l'hora de rebre info, però vaig considerar indispensable q tothom estigues informat i al dia, repeteixo 
demano disculpes si en algun moment us vaig molestar amb tanta info. 
 
Ja sabeu q per molta gent és indiferent la situació i és molt comú veure com és traspassa tota línia 
vermella, en lo personal sobretot, tinc l'esquena molt ampla i les crítiques justes o injustes m'agrada 
comentar-les, el q mai acceptaré per molt q s'autoritzi o és permeti és traspassar la línia privada. Només 
teniu q veure molts cops com és justificant alguns atacs, ho més trist de tot és veure com s'actua en 
aquest casos i com en els temes realment importants. Com diu la Montserrat de Saulons...tothom recull 
allò sembrat...i després ja pots corre a regar, q la collita és perduda. 
 
Gràcies per ser-hi sempre! 
Seguim fins sortir-ne!✊ 
-106 dies 
 
Intenteu descansar! 
Salut, ànims i força! 

😘✊   🌕Bona nit 


