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“No t'estic dient que sigui fàcil. T'estic dient que valdrà la pena.”

Editorial
UN DIA MÉS, ÉS UN DIA MENYS
De sobte ens trobem tots confinats, pendents de les notícies que no paren d’abocar més
i més informació sobre la pandèmia del Covid-19. Hem entès allò que fa un mes ni tan
sols sospitàvem, que la millor contribució és quedar-nos a casa.
Però la vida segueix, i no tothom pot fer la tancada obligatòria. Per això avui volem
dirigir-nos a les persones que han de continuar treballant. Des del Flama us volem agrair
tot el que esteu fent perquè puguem seguir o, directament, per cuidar-nos.
Cada vespre el campanar de Gelida s’il·lumina de blau i a les 8 ressonen aplaudiments
adreçats als professionals de la salut, la punta de llança de la societat en lluita contra el
coronavirus. Serveixin aquestes paraules com un càlid picar de mans per a  totes les
persones anònimes que segueixen treballant, i de manera més sentida per als que feu
un servei comunitari.
Més avall us informem de les 300 trucades a gent gran que des de l’ajuntament s’han

fet aquests dies. I de les 40 voluntàries cosidores que ja
han confeccionat més de 800 mascaretes. De les més de
30 persones voluntàries que preparen i reparteixen
carros de menjar i productes de necessitat cada
setmana, de la mà de Càrites i del Casal de Joves. Tot això
està succeint a Gelida, és un exemple gratificant de
societat compromesa.
No esteu sols, us estimem –ens estimem– i farem el que
calgui.
Ànims també a les persones afectades que estiguin
seguint la quarantena, us desitgem una bona
recuperació.
Entre tots, aquesta lluita la guanyarem! 
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La feina dels nostres regidors

INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS
L’Ajuntament de Gelida des d’un primer moment va donant a conèixer tota la informació
disponible sobre el Covid-19, així com les disposicions municipals, de la Generalitat i del
govern espanyol al respecte.
Ja abans del confinament, el 6 de març, l’ajuntament va emetre el primer comunicat
amb el títol “Què és el coronavirus i mesures de prevenció”, i des de llavors ha anat
actualitzant la informació, incloent l’accés als BOE i DOGC corresponents.
Teniu a l’abast la normativa sobre el permís retribuïble, la moratòria en les hipoteques,
les preguntes i respostes més freqüents, els horaris i llocs d’atenció mèdica,
autocertificat de desplaçaments ( https://bit.ly/2R1ugvH ), la llista de comerços oberts,
etc.
La informació sobre tots aquests temes d’interès, la trobareu al web de l’ajuntament
(http://www.gelida.cat/actualitat/noticies/ ), a les xarxes social on l’ajuntament té
compte -instagram, facebook, twiter-, o directament al vostre mòbil si us doneu d’alta
al servei de whatsap municipal a l’enllaç http://www.gelida.cat/ajuntament/sense-
nom/
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LLUÏSA LLOP
Alcaldessa.
Regidoria d’Urbanisme, Barris i Urbanitzacions. Regidoria de Finances.
Regidoria de Règim intern i Comunicació.

GELIDA CONTRA LA PANDÈMIA
Acabem un mes que no pensàvem que viuríem, amb una pandèmia afectant el nostre
poble, el nostre país, i el món sencer. Una pandèmia que ens ha fet veure que, per
davant de tot, hi ha la salut i per a garantir-la, hem hagut d’anar prenent decisió rere
decisió, des que el 12 de març la Generalitat decretava per a l’endemà, divendres 13, el
tancament de centres educatius i totes les activitats no imprescindibles.
Així, l’ajuntament de Gelida davant la fase d'alerta decretada pel Govern de la

Generalitat va decidir suspendre
preventivament les activitats
públiques organitzades pel
consistori o a instal·lacions
municipals, tant periòdiques com
puntuals, i tancar bona part dels
equipaments municipals per
protegir al màxim la població
d'eventuals riscos de contagi per la
crisi sanitària del coronavirus. En
concret, es tancaven:

o Casal de la Gent Gran
o Equipaments culturals: Biblioteca Jaume Vila i Pascual, Centre d’Iniciatives Culturals i

Centre Cívic de l’Escorxador.
o Equipaments esportius: Recinte esportiu del Camp de Futbol, Pistes de pàdel i tennis

i Pavelló Poliesportiu Municipal.
o Les Llars Municipals El Montcauet i El Cérvol Blau
o l’Escola Municipal de Música
o L’Aula del Funi i el centre de visites del Castell
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I a la casa de la Vila es restringia l’atenció al públic que es
presta des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
recomanant a la població prioritzar les consultes i tràmits
per via telemàtica i telefònica, i a demanar cita prèvia en
cas d’haver d’anar a l’ajuntament presencialment. Això
era tot just el començament. Amb una mica més de dies,
l’atenció presencial a l’ajuntament s’ha anul·lat, i s’ha
enviat a teletreballar a la major part de les persones
treballadores de l’ajuntament, deixant com a serveis
mínims a dues persones a l’OAC, una persona a serveis
tècnics, una o dues persones de serveis socials i casal de

la gent gran, una persona a intervenció i una persona a secretaria, que realitzen la feina
presencial de forma rotativa i que, els dies que no van a l’ajuntament, teletreballen. Pel
que fa a les netejadores, van estar inicialment treballant per a poder realitzar una neteja
i desinfecció a fons dels edificis i instal·lacions municipals tancades, i hores d’ara només
es manté treballant tot just les persones que calen per a l’edifici de la Casa de la Vila i el
CAP (Centre d’atenció primària). La brigada, excepte les persones de col·lectius de risc,
estan treballant amb torns per a garantir la neteja viària i la desinfecció. Així com la
policia local, que lògicament treballen tots. Des del del dia 30, aquestes mesures s’han
extremat encara més.
En aquests dies també s’han redefinit el servei de la Deixalleria, que només funciona per
a industrials i comercials, i dels busos de Gelida i s’ha suspès l’activitat del Funicular i
s’han tancat les fonts públiques, no perquè l’aigua de xarxa representi cap problema de
salubritat, sinó perquè les fonts les toquen moltes mans o es beu a galet i això sí pot
comportar problemes sanitaris.
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DECISIONS SOBRE IMPOSTOS I TAXES
Vist com anaven passant els dies i les mesures que inicialment eren per 15 dies però,
hores d’ara, ja no sabem quan s’acabaran, i conscients que això afectarà també
econòmicament a les famílies, comerços i empreses, l’ajuntament hem decidit també
adoptar un paquet de mesures extraordinàries pel que fa al cobrament d’impostos i
taxes amb l’objectiu de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del coronavirus i, per
tant, endarrerir el calendari d’impostos i suspendre els cobraments de diferents taxes
i quotes municipals corresponents a serveis no prestats a conseqüència de la pandèmia.
La principal mesura urgent adoptada pel Govern municipal és la revisió del calendari
fiscal de l’any 2020, amb l’ajornament del termini de cobrament d’impostos amb una
major incidència en les economies familiars. El nou calendari inclou l’ajornament dels
primers pagaments dels impostos i taxes municipals de manera que fins al mes de juny
de 2020 no hi haurà cap cobrament. Així, entre d’altres, s’ajornen els impostos com el
de béns immobles (IBI), el de vehicles de tracció mecànica (IVTM) o la taxa de gestió de
residus. Una mesura acordada amb la Diputació de Barcelona, qui realitza a través de
l’Organisme de Gestió Tributària la gestió de bona part dels tributs gelidencs. En aquest

sentit, l’oficina tributària també s’ha tancat, les gestions
es poden fer telemàticament, per email o telèfon. Més
informació a https://bit.ly/2JuUm6g
L’Ajuntament també ha decidit en relació amb als serveis
municipals que han suspès les activitats pel confinament
davant la pandèmia del COVID-19, que no s’aplicarà cap
mena de taxa ni quota durant el període en què aquests
no es puguin prestar. Així mateix, s’articularan els
mecanismes per a abonar la diferència d’aquells rebuts i
pagaments realitzats i corresponents a la part del mes de

març en què no s’han fet les activitats. En aquest sentit, no es cobraran serveis com la
llar d’infants, les activitats del Casal de la Gent Gran o activitats esportives. Tampoc es
farà efectiu el cobrament de la taxa del mercat setmanal o l’ocupació de la via pública
de les terrasses, mentre duri l’impossibilitat de desenvolupar aquestes activitats. En el
cas de l’Escola Municipal de Música s’adaptaran les quotes a aquells serveis online que
s’ofereixen, fet que es va comunicar a les famílies en una carta conjunta de la direcció
del centre, l’AMPA i la regidora.

#A_CASA
No vull acabar sense agrair als meus companys i companyes regidors, Marga, Santi i
Dani, la feinada d’aquests dies per adaptar-nos a tot el que ha anat succeint (com també
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a la Montse i l’Anna) i, per altra banda, demanar-vos a tots que us cuideu molt, que feu
cas de les recomanacions i us quedeu a casa sempre que no sigui imprescindible sortir-
ne. Ens en sortirem segur, però ho farem encara abans si tothom és responsable.

DANI GARCIA PERIS
1r Tinent d’Alcaldessa.
Regidoria d’Esports. Regidoria de Turisme. Regidoria de Societat de la
Informació i Coneixement.

La situació actual no hauríem pensat que la viuríem. No només per la gravetat de la crisi
sanitària i econòmica sinó per la rapidesa amb la qual ha arribat. Si ja és complicada a
nivell personal, tant per les implicacions laborals i familiars que com tothom estic patint,
encara és més complexa quan com a regidor de l’Ajuntament has de gestionar les teves
àrees com mai hauries pensat.
La majoria de reunions s’han traslladat a la videoconferència però també n’hem tingut
de decisives amb l’equip de Govern, per tal d’afrontar el nou escenari, i amb els
conserges de les instal·lacions esportives per tal continuar amb la feina presencial. Vull
expressar l’agraïment als treballadors del Patronat Municipal d’Esports per la ràpida
adaptació dels monitors al teletreball, per seguir fomentant la pràctica esportiva, i als
conserges pel reforç extraordinari en les tasques de neteja d’aquests dies a les
instal·lacions, especialment al Pavelló Poliesportiu Municipal, fins que s’han acollit al

permís retribuït pel confinament
total.
A Esports és un impacte important
veure buits espais com el
Poliesportiu Municipal o la Zona
Esportiva, en absolut silenci quan
en condicions normals el soroll de
la pràctica esportiva és ensordidor.
Cal tenir en compte que hi ha 438
usuaris a les activitats i serveis del
Patronat d’Esports. Si sumem els
prop de 400 esportistes que
formen els clubs, tenim 800
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persones aproximadament que setmanalment fan ús de les instal·lacions municipals que
ja fa uns dies que no hi són.
Ara bé, l’impacte és superior en veure els comerços tancats. En la meva àrea de Turisme
constatar el desànim present en els establiments de restauració, els quals fins fa poques
setmanes s’havien apuntat amb una il·lusió mai vista a Gelida, fins a 17 bars i restaurants
estan inscrits, pel nou esdeveniment gastronòmic creat des de la regidoria per aquesta
primavera. Tanmateix el seguim organitzant amb la perspectiva necessària que aquesta
etapa acabarà i tot anirà bé!
A continuació les accions i implicacions més destacades a les diverses regidories.

ESPORTS
Celebració el 7 de març de la Competició Comarcal Gimnàstica Anoia - Alt Penedès -
Garraf a Gelida, un èxit de participació amb 150 gimnastes i més de 500 espectadors.
Reunions a inicis de mes amb els pares de l’activitat de futbol de l’Escola Esportiva
Municipal. No hi havia un tema urgent però vam quedar en fer una reunió amb els tres
equips per tal de seure i parlar dels temes que informalment comentava amb ells als
entrenament i als partits. Es va fer servir per primer cop la sala de reunions i tecnificació
creada a l’edifici de la zona esportiva i tots els pares van agrair l’atenció.
Abans de l’estat d’alarma, reforç de la neteja dels espais esportius i instal·lació de
dispensadors de gel hidroalcòholic.
Tancament de les instal·lacions esportives, així com la suspensió de totes les activitats

dirigides i de l’Escola Esportiva Municipal. Amb l’objectiu de
mantenir el contacte i l’activitat física mentre durin els dies de
confinament, els monitors del Patronat realitzen sessions
compartides pel canal creat http://bit.ly/YouTubeGelidaEsports
i també videoconferències amb les seves classes i equips.
Ajornament del cicle “A cent cap als cent” de caminades de la
Gent Gran amb la Diputació de Barcelona tant de la sortida a

Bigues i Riells del 13 de març com la de Canyelles de l’1 d’abril.
Ajornament del pas de la Volta Ciclista a Catalunya per Gelida previst pel 28 de març.
Ajornament de la Cursa d'Orientació de Gelida 2020 prevista pel 19 d’abril.

TURISME
Assemblea Extraordinària i taula de cicloturisme i senderisme del Consorci de Promoció
Turística del Penedès el 12 de març. Vaig assistir en aquestes dues reunions a Vilafranca
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que van ser complicades de celebrar-se per intentar mantenir la normalitat tot i les
primeres mesures de distanciament social aplicades.
Ajornament de la Ruta Geològica al Bosc dels Fòssils del 15 de març.

Tancament per l’estat d’alarma dels
centres d’interpretació del Castell i
el del Funi. FGC ens comunica que
el Funicular de Gelida no funcionarà
fins a nou avís.
Ajornament de la publicació d’una
edició especial Turisme Alt i Baix
Penedès del setmanari El 3 de Vuit
pel març.
Ajornament de la sonorització del
CI del Funi prevista pel març.
Canvi de dates de l’esdeveniment
gastronòmic a celebrar a Gelida a
unes dates més properes a l’estiu

però amb la determinació de seguir la seva organització per tal de ser la primera acció
de recuperació a nivell de Turisme.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT:
Tancament del Punt TIC de la Sala Gelid@ juntament amb la resta del CIC i els espais
municipals anunciats arrel de la declaració de l’estat d’alarma.
Obertura i ajornament de la nova convocatòria Wifi4EU. Per primer cop Gelida vam
participar a la tercera convocatòria, al setembre del 2019, i no vam tenir sort perquè
l’assignació va per ordre de concurrència com si compressis entrades per un concert...
24 hores abans de l’inici de les inscripcions la Unió Europea la va ajornar per la crisi del
coronavirus.
Ajornament de la instal·lació de wifi al Pavelló Poliesportiu Municipal que hauria
permès dotar de bon accés de dades aquesta instal·lació que pateix, juntament amb els
immobles propers, d’una escassa cobertura de mòbil.

S’han suspès tota mena d’actes públics i privats
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SANTI GRACIAN
4rt Tinent d’Alcaldessa.
Regidoria de Serveis. Regidoria de Governació i Mobilitat. Regidoria de
Promoció econòmica, Indústria i Comerç.

POLICIA LOCAL
Ha tornat el sergent després d’una llarga baixa laboral i està organitzant, ordenant i
comandant el cos de policia local. A part de les instruccions que puguem donar pel tema
covid-19, aquest és un cos que està intervingut degut a la declaració d’Estat d’Alarma i
que rep ordres directes del Ministerio del Interior espanyol. En el compliment
d’aquestes ordres, estan fent punts de control conjuntament amb els Mossos
d’Esquadra en llocs concrets. A més, s’està començant a multar gent incívica en el sentit
de no fer cas a les ordres de confinament. Es troben situacions on hi va massa gent junta,
“botellons” o gent que entra al parc quan no toca. Bàsicament s’estan centrant en
aquests temes i en controlar l’accés del públic als comerços:  que no hi hagi massa gent,
que es compleixin els mínims requerits per evitar contagis del covid-19, tant pel que fa
a les proteccions que han d’establir els comerços com a la capacitat d’aforament i
distància dels clients entre ells.

BRIGADA
Per normativa, hi ha dues persones de 60 anys que s’han acollit a no treballar, també
s’hi han acollit dues persones que viuen amb gent gran que està considerat un col·lectiu

vulnerable i una altra persona per
motius de salut. En total, tenim 5
persones menys a la brigada, a més de
les persones que en aquests moments
estan de baixa. Les baixes les està
cobrint personal no fix i el que em fet
amb el que ens queden és:
Hi ha una persona sola que s’encarrega
d’anar escombrant els carrers; una altra
persona amb la màquina que neteja els
carrers i no es canvia la persona per no
contaminar la màquina, a més, com que
viu fora del nucli urbà, s’endú la màquina
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per evitar sortir i contactar amb altres persones alhora que s’encarrega del seu
manteniment. Per una altra banda, tenim una persona al torn de tarda que fa papereres
i també va sol en un vehicle. Per tant, ens en queden 6 empleats que els hem dividit en
dos torns/equips de 3 i de 3 de tal manera que si algú es contamina i emmalalteix un
equip, ens en queda un altre, perquè si van tots junts i algú es contamina ens quedem
sense brigada. Per tant, aquests equips s’alternaran els dies de la setmana per a no
coincidir, primer un equip fa dilluns, dimecres, divendres i a la següent setmana dimarts
i dijous.

Les funcions bàsiques que ells
estan realitzant aquests dies, si el
temps ho permet, principalment
és netejar i desinfectar més que
mai els carrers, el mobiliari urbà,
els parcs, jardins, baranes, amb
aigua diluïda amb lleixiu. A més,
als parcs s’utilitza un producte
especial que estan fent servir

molts ajuntaments. Per una altre banda, els contenidors tant soterrats com a peu de
carrer, a més de netejar-los la brigada, la mateixa empresa de neteja ha pres mesures
en aquest sentit i està netejant tot el que és contenidors així com la zona que els envolta,
això aquesta empresa ho està fent setmanalment.
Les zones que s’està prioritzant més a l’hora de netejar i desinfectar són aquelles on hi
ha més flux de persones com ve a ser des de l’ambulatori fins a la farmàcia, el centre de
la vila i les zones comercials. Els altres espais també es fan setmanalment, però sobretot
ens estem centrant en els llocs més concorreguts.
S’està tenint especial cura amb el tema de vehicles, cada vegada que algú entra o canvia
el torn o surt del vehicle, el vehicle es desinfecta, tant per part del que surt com per part

del que entra,  i tots van
perfectament amb els seus EPIS
complerts (mascareta, guants,
modo, protecció del cap, ulleres).
Afortunadament, hem pogut
aconseguir una cinquantena
d’EPIS, aquests ens duraran fins
d’aquí a 15 dies donat que els
EPIS són d’un sol ús i només per
a una sola persona. Ara estem
pendents d’una altre comanda
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que ja s’ha fet a Sanitat i ens arribarà en les pròximes dos setmanes. També s’ha comprat
material de neteja nou com lleixiu o paper per netejar d’un sol ús.
A més, també em tingut una donació per part d’una persona que ens ha facilitat
mascaretes, ulleres, guants de manera gratuïta des d’una empresa de Gelida i des d’aquí
m’agradaria donar-li les gràcies.

COMERÇ
Hem facilitat als comerços una carta informativa amb totes les mesures que han de
complir, amb tots els requisits mínims que ja estan més que publicats, però com a
recordatori i de manera oficial des de l’Ajuntament també demanem. Per altra banda,
hem fet una relació de tots els comerciants i botiguers que estan oberts i disponibles al

públic, amb horaris, amb quins productes i serveis
ofereixen (si fan comandes preparades, si es preparen
per recollir o les duen a domicili, els diferents canals
de comunicació que tenen per a poder-ho fer...). Tot
això ho hem fet mitjançant un enllaç que hi ha a la
pàgina web de l’Ajuntament de Gelida que posa
“Comerços oberts”. Aquí la gent disposa de tota la
informació de cada comerç (horaris, com localitzar-los,
serveis d’urgències...).
http://www.gelida.cat/comercos-oberts/
Finalment, en relació als botiguers del carrer Marquès
de Gelida es posarà una zona de càrrega i descàrrega

que fa temps que demanen. Amb la situació actual hi ha més moviment de camions per
descarregar més sovint. Aquesta mesura es farà ja de cara a aquesta setmana.

MARGA BERTRAN
Regidoria de Serveis Socials. Regidoria d’Igualtat. Regidoria de Gent Gran.
Regidoria de Salut. Regidoria de Joventut. Regidoria d’Ensenyament.

GENT GRAN
Amb motiu del Covid-19, Gelida ha activat el dispositiu “Gelida amb la gent gran”.
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“Gelida amb la Gent Gran” neix amb l’objectiu de donar suport per a les necessitats
bàsiques de les persones grans que no poden sortir de casa i, per altra banda, canalitzar
les demandes que puguin sorgir treballant conjuntament amb l’Assemblea de Joves.

Des de l’àrea de Serveis socials
s’ha contactat telefònicament
amb tots els usuaris del Casal
d’Avis i amb els del departament
de Serveis Socials. Fins ara el
programa ha contactat amb més
de 300 avis i àvies per saber com
estaven, se’ls ha fet un petit
qüestionari per concretar en
quina situació es troben i quines
són les seves necessitats
bàsiques. El servei també està

disponible per a persones que vulguin comunicar a l’Ajuntament la situació de dificultat
pròpia o d’alguna persona familiar, amiga o coneguda, més enllà de que no siguin
persones grans. Aquesta comunicació es pot fer al telèfon de l’ajuntament 93 779 00 58
o bé al correu gelida@diba.cat
L’Assemblea de Joves, dos dies a la setmana s’encarrega de comprar els productes o de
fer altres gestions urgents i imprescindibles i portar-les a les cases, seguint les mesures
higièniques necessàries. Més enllà
d’aquests dos dies establerts per als
lliuraments, també s’atendran les
possibles urgències sobrevingudes. Hores
d’ara, hi ha una vintena de persones que
s’han atès amb aquest servei i amb les
que, a més de les que es puguin afegir,
s’atendrà en aquest període de
confinament.
Vull destacar el treball desinteressat de
les més de 40 cosidores que a casa seva
estan confeccionant mascaretes amb el
material que els subministrem des de
l’ajuntament. Hores d’ara n’han fet al
voltant de 1.000 i n’estan preparant
2.000 més.
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TARGETES MONEDER PER BEQUES MENJADOR
L’Ajuntament reparteix les targetes moneder de les beques menjador. Cada targeta
estarà carregada amb 40 euros que es podran gastar, únicament, en establiments

d’alimentació. Els ajuts corresponen a un àpat per
cada dia lectiu que romanguin tancats els centres
educatius.
L’Ajuntament de Gelida ha distribuït els ajuts als 122
infants beneficiaris de les beques menjador al
municipi. El lliurament s’ha fet a les dependències de
l’Ajuntament supervisat per Servei Socials i dos
voluntaris. Gràcies a la gran tasca de les persones
encarregades de fer l'entrega, no s’ha detectat cap

incidència en el repartiment i s’ha pogut arribar amb la màxima rapidesa a totes les
famílies beneficiàries.
Donat que el tancament de les escoles s’allargarà més enllà dels 15 dies previstos
inicialment, la Generalitat efectuarà una recàrrega de forma automàtica fins que
l’alumnat pugui tornar a l’escola, pel que és important que es conservin les targetes.
Vegeu la informació sobre targetes moneder a https://bit.ly/2QVaRfM

AJORNADES LES MATRÍCULES
EL Departament d’Educació ha ajornat la preinscripció i matrícules per al curs vinent.
S’informarà del nou calendari, de moment no hi ha dates previstes.

3 LÍNIES DE P3
La Generalitat de Catalunya oferirà només 3 aules de P3, per segon any consecutiu.
El setembre de 2020 es preveu que Gelida torni a iniciar el curs mantenint només les 3
línies de P3. Així ho ha decidit el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya que ja ho ha comunicat a l’Ajuntament de Gelida.
La decisió és motivada pel descens en la natalitat en els darrers anys, i per tant, en
l’existència a Gelida de més oferta de places que de demanda prevista.
Des de l’Ajuntament de Gelida, la regidora d’Educació, Marga Bertran, i tot l'Equip de
Govern mostren la seva disconformitat total amb la decisió presa pel departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així ho va fer saber a la directora dels
Serveis Territorials d'Educació de Barcelona Comarques, amb qui es va reunir per
expressar el rebuig de la comunitat educativa de Gelida. Informació completa a
https://bit.ly/39wlah6



14

T’interessa saber...

TANCAMENT DE LES FONTS
Informació sobre el tancament de les fonts públiques: https://bit.ly/3dE5BqF

CONCENTRACIÓ PELS PRESOS POLÍTICS DELS DIVENDRES
Ha quedat ajornada mentre duri el confinament.

VISITES DE GELIDA A LLEDONERS
Amb motiu del règim de sortides dels presos durant els dies feiners, en Joan Bonanit va
concentrar les salutacions als dissabtes i diumenges.
Tanmateix, amb el confinament pel Covid-19 la salutació ha quedat suspesa. Per tant,
reprendrem els viatges a Lledoners quan acabi la crisi de la pandèmia.
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Entrevistes a Ràdio Gelida
Podeu escoltar-les en aquests podcasts:
Lluïsa Llop i Marga Bertran, 14 març. Coronavirus https://bit.ly/2xAqvqi (minut 35’)
Santi Gracián, 16 de gener http://tiny.cc/8inbjz
Daniel Garcia Peris, 9 de novembre http://bit.ly/336mAeW
Lluïsa Llop, 5 d’octubre https://bit.ly/2D2GNYw

#JoEmQuedoACasa
#AGelidaGuanyaremElCoronavirus

Flama, butlletí intern de l’Esquerra de Gelida

La primera època del Flama es va publicar durant la República del 1931-1939.
Periodicitat mensual, edició digital.

Consell de redacció
Miquel Carrillo, Adrià Oliver i Pilar Viñals

Números anteriors
Estan disponibles a la web http://locals.esquerra.cat/gelida/revista

Subscripció
Si ets simpatitzant de l’Esquerra de Gelida i estàs interessat en rebre el Flama en primícia al mòbil, t’agrairem

ens ho facis saber per whatsap al 609721959.


