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Allò que avui et fa mal, demà et farà més fort

Editorial
FER TOT EL POSSIBLE
És en les situacions d’emergència quan es posa a prova fins al límit la maquinària
municipal. Des del Flama constatem que davant la crisi del coronavirus l’Ajuntament
està a l’alçada de les circumstàncies. El veiem ben tensat, actuant amb diligència i oferint
solucions a cada moment, segons van sorgint les necessitats, dins els àmbits que li
pertoquen. La maquinària funciona, tant per part dels treballadors públics com des de
la direcció política. És un bon senyal i també una experiència que enforteix totes les
peces de l’engranatge.
D’aquest greu imprevist no hi havia cap manual a seguir, però ens n’estem sortint. Fins

i tot amb creativitat, com és
el cas de l’informatiu
audiovisual Gelida des de
Casa. Ens entusiasma i
celebrem el seu naixement.
De fet, l’Ajuntament està
informant la gent a diari per
mitjà del telèfon mòbil, un
altre aspecte en el que hem
progressat i que cada cop
utilitzen més gelidencs.

Quan tot aquest episodi hagi passat, hi haurà temps per analitzar i revisar el que sigui
convenient millorar, escoltant les opinions de tots els que s’hi han implicat, que són
molts.
Mentrestant, seguim alerta i sumant esforços, també des de l’actuació ciutadana
responsable, per sortir-ne com més aviat millor. 
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La feina dels nostres regidors

LLUÏSA LLOP
Alcaldessa
Regidoria d’Urbanisme, Barris i Urbanitzacions. Regidoria de Finances.
Regidoria de Règim intern i Comunicació

DESCONFINAMENT RESPONSABLE
Mes i mig de confinament per la pandèmia del coronavirus i comencem a veure la llum
al final del túnel. Arriben fases de desconfinament, i ja hem tornat a poder veure la
canalla al carrer, però hem de ser ben conscients que podrem anar fent avançar les fases
del desconfinament si tots plegats som molt conscients que cal actuar amb molta cura
i posant la salut i les mesures de precaució per sobre de tot. Hem passat la pitjor fase, i
hem comprovat la robustesa del nostre sistema sanitari i, especialment, dels seus
professionals a qui hem d’agrair immensament la feinada i dedicació.

Des de l’ajuntament hem seguit
adaptant-nos dia rere dia a les
canviants normatives que va
publicant el gobierno espanyol,
erigit per gràcia de l’estat d’alarma
en l’administració que decideix,
lluny del coneixement del territori.

L’AJUNTAMENT, A TOTES
En aquest mes, hem reduït al màxim el personal treballant a l’ajuntament, a aquells
estrictament necessaris, i després ja hem començat a relaxar les mesures,
reincorporant-ne alguns ja al servei presencial.
La nostra prioritat en tot aquest temps ha sigut fer arribar la informació de totes les
novetats, d’un dia a dia canviant a cop de BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) i per això hem
seguit incrementant la comunicació oficial, però també combinant-la amb el lleure a
través del Gelida des de Casa, Diari del Confinament on es vol fer arribar l’activitat de
l’ajuntament però també, especialment, allò que els gelidencs i les gelidenques fem per
passar aquest confinament, les iniciatives privades i col·lectives, moltes altruistes, per
passar com a poble aquests temps.
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En aquesta feina de fer arribar la informació a tothom, especialment aquells que no
poden accedir a les xarxes socials, s’ha activat la programació de Gelida TV de manera
que ara es pot veure emissions pel nostre canal de televisió com són els diaris del
confinament o tota la programació de Sant Jordi.
De portes endins, els regidors i regidores que formem l’ajuntament hem fet reunions
setmanals, exceptuant la setmana santa, per videoconferència en les que hi han
participat tots els grups municipals del govern i de l’oposició per abordar l’actualitat del
Covid19 a Gelida.

LLAR SANT JORDI
Aquest mes d’abril també hem hagut de fer front a les dificultats de la residència de la
gent gran de Gelida, la Llar Sant Jordi, que com moltes altres del país ha vist com el
COVID19 entrava a les seves instal·lacions. Per això, hem coordinat les actuacions que

s’hi havia de dur a terme amb,
primer, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i, després, amb el
Departament de Salut de la Generalitat,
perquè arribessin els EPIs pel personal, es
realitzés de forma ràpida la desinfecció de
les instal·lacions, i es sanitaritzés la
residència, sota el control de les
metgesses del CAP de Gelida.
A més, cal agrair als gelidencs i

gelidenques que van respondre a la demanda urgent per cobrir places de treballadors a
la residència, i que van fer que, juntament amb la persona de l’ajuntament que vam
cedir-hi parcialment, amb 3 dies poguéssim tornar a tenir coberta la plantilla.

UN SANT JORDI MOLT ESPECIAL
En aquest mes hem passat una
setmana santa sense les nostres
tradicionals Caramelles, l’Esbart
al carrer i la festa de l’homenatge
a la Vellesa. I arribats a Sant Jordi
vam decidir com equip de govern
que, prenent les mesures de
seguretat necessàries, valia la
pena que el celebréssim als
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carrers de Gelida. De tot Gelida, inclosos barris i urbanitzacions, i vam fer una rua que
va passar per tots els carrers i carreteres per on podia passar per fer arribar als petits i
grans el drac, la princesa i el cavaller. Fent viure Gelida. https://bit.ly/2z0MB5Q

Aquí cal agrair la feinada de les regidories de Cultura, Festes i Serveis, i, especialment, la
de la brigada municipal.

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

Semblava que havien de ser només quinze dies però ja portem més d’un mes i mig de
confinament. Tard o d’hora les persones ens adaptem a les noves realitats fins a
interioritzar-les en la nostra quotidianitat, per molt complicades que siguin. La cita de
les vuit de la tarda per aplaudir el personal sanitari ens ajuda a situar-nos diàriament en
l’excepcionalitat que vivim.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
La presencialitat continua amb les reunions de l’equip de govern a l’Ajuntament, per

seguir afrontant l’escenari de la crisi, i a les
instal·lacions esportives amb els conserges. Després
d’haver finalitzat el període del confinament total per
a serveis no essencials s’han reincorporat a la feina
amb l’objectiu de la conservació dels espais esportius
en el millor estat malgrat el tancament.
Així, per la piscina municipal es va decidir enguany
renovar l’aigua perquè no es feia des de fa tres anys
i perquè amb el context actual cal extremar les
mesures d’higiene. Malgrat la complicada situació
per evitar la propagació del coronavirus seguirem

amb els terminis previstos per preparar la temporada d’estiu. Estem esperançats que la
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podrem obrir a les dates habituals, sempre seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries.
El mateix s’aplica a la preparació d’activitats com l’EstiuViu i l’EstiuEsport en aquests
espais. Tot i així, la incertesa de les possibles mesures de desconfinament, la distància
social per l’anunciada “nova normalitat” i les limitacions de la pràctica esportiva
individual ens ho posen difícil.
Els monitors del Patronat d’Esports continuen teletreballant dinamitzant l’activitat física
amb vídeos i classes online.

NOVES ACTIVITATS MALGRAT EL CONFINAMENT
Tot i les complexes circumstàncies ens esforcem a crear noves activitats com la
#CursaACasa del 3 de maig. Una cursa solidària amb l’objectiu de promoure l’activitat
física i recaptar donatius per lluitar contra la pandèmia del coronavirus amb la campanya
#JoEmCorono. L’anunci de la pràctica de l’esport individual al carrer, sempre que la
tendència de la pandèmia sigui positiva, és una bona notícia que s’incorpora a aquesta
prova. El 12 d’abril, amb la sessió de fitness “Gelida es mou dins de casa”, ens vam unir
a d’altres municipis amb aquest propòsit de tenir un confinament actiu.
En aquest sentit les passades setmanes vam presentar el joc gratuït per a dispositius
mòbils "Belly Run", pensat per la difusió turística i crear esdeveniments per atraure
visitants a Gelida però que es va avançar el llançament perquè tothom pugui jugar ja des
de casa per fer el confinament més agradable.

Cadascun dels nivells del joc correspon a
una població i mostra el seu patrimoni
arquitectònic, productes típics i la
idiosincràsia local. A Gelida hi ha
representats els principals atractius: el
Funicular, el Castell, el modernisme,
l'església, les fonts, la capella de Santa
Magdalena del Puig, etc. perquè els usuaris
coneguin la nostra població i puguin jugar
recollint l’estimada escudella de Santa
Llúcia fugint del Cérvol Diabòlic dels Diables

de Gelida. Gelida és la primera població del Penedès que apareix en aquesta app.

SUPORT A EMPRESES TURÍSTIQUES I ENTITATS
Ens vam sumar a una promoció, juntament amb diversos ajuntaments, allotjaments,
cellers i altres empreses turístiques del Penedès, oferint un descompte del 50% al
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personal sanitari en experiències turístiques i culturals futures en agraïment a la seva
tasca al costat de les persones. Així en reconeixement a aquest col·lectiu de
professionals sanitaris gaudiran d’un descompte del 50% a l'activitat Art i Estrelles, al
concert Sybarites & Beat Road i al trenet turístic de la Funifira 2020.
Als professionals i empreses del sector turístic se’ls envia informació d’interès que
detectem pels diversos canals d’informació. Especialment dels ajuts per afectacions
econòmiques per les conseqüències de la COVID-19. També de sessions online de
formació que puguin ser d’utilitat en l’actual context. També es facilita informació als
club esportius sobre l’evolució de la situació en el seu àmbit.

CONTINUA LA REPROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS...
Ajornament del Seminari de Defensa Personal Integral Kaisendo previst pel 25 d’abril.
Ajornament de la Caminada de Sant Jordi – Camí de les Fonts prevista pel 26 d’abril.
Ajornament del 6è Ral·li "Gelida en fotos" previst pel 17 de maig.
Reconfiguració de la celebració del Dia de la Societat de la Informació i el Coneixement
o Dia d'Internet previst pel 17 de maig. Teníem organitzada pel 14 de maig una xerrada
sobre ciberseguretat a càrrec dels Mossos d'Esquadra sobre les xarxes socials, riscos i
consells pràctics. Serà el primer cop que se celebrarà a Gelida. Tot i no poder realitzar-
se l’acte presencial per l’estat d’alarma durant la setmana s'aniran publicant
informacions pels canals de l'Ajuntament amb consells d'ús.

SANTI GRACIAN
4rt Tinent d’Alcaldessa. Regidoria de Serveis. Regidoria de Governació i
Mobilitat. Regidoria de Promoció econòmica, Indústria i Comerç

ACTUACIONS PER PLUGES
L’episodi de pluja continuada a meitats de mes, ha comportat un seguit d’actuacions de
bombers, policia i brigada, sobretot per caigudes d’arbres i esllavissades entre el 21 i el
24 d’abril.
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El dia 21 al vespre cau un pi de grans dimensions a l’Avinguda Catalunya, a l’alçada de
torre Bargalló, envaint el carrer. Els bombers s’encarreguen de tallar el pi per restablir
la circulació. El propietari es fa càrrec de la retirada de l’arbre.

El mateix dia es produeix una
esllavissada a la carretera de Corbera,
quedant tallat el trànsit. Els serveis de
manteniment de la Diputació de
Barcelona, propietària de la carretera,
treballen dia i nit per obrir-la al trànsit
però les feines s’allarguen 48h degut
a noves esllavissades i alguna caiguda
d’arbre.

Un altre pi molt gran cau a l’entrada
de la paperera Guarro, obstruint el

camí cap a Sant Salvador i el Molí Nou i afectant la línia elèctrica d’enllumenat públic.
Intervenen bombers i brigada.
Cau un salze darrera el Poliesportiu. La brigada el retira.
Un pi de grans dimensions cau a l’Escola Montcau, afectant els mòduls de les aules de
música i d’anglès. Aquí el treball de la brigada consisteix en retirar l’arbre i cobrir els
mòduls, ja que segueix plovent. El propietari es farà càrrec dels desperfectes.

Altres esllavissades es produeixen a
la carretera de Martorell, a can Sàbat
–on hi ha tall de llum, també al carrer
Pascual i Batlle–, al Camí del Castell,
carretera del Puig, font de Sant
Miquel.
Finalment, algunes incidències més
degudes a les pluges, com avaria en

l’enllumenat al camí de les Cases Noves, fuita d’aigua a l’Avinguda de les Corts Catalanes,
esquerda al mur del passatge Altimiras, branca d’arbre caiguda davant l’Unex.
Des de la regidoria agraeixo la intervenció de la Policia municipal –avisant de les
incidències i senyalitzant–, la Brigada municipal, els Bombers Voluntaris de Gelida,
Bombers de Martorell, serveis tècnics municipals, les empreses Aluvisa –enllumenat
públic-, Sorea, TV Cable, Diputació de Barcelona i Departament d’Educació.
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MAGNÍFICA ACTITUD DE LA BRIGADA
Crec que la Brigada municipal mereix una especial menció pel que fa a l’actitud positiva
dels seus components, sempre disposats a col·laborar en tots els àmbits de les diferents
regidories en els quals requerim la seva intervenció. Són una gent predisposada sempre
a tot.
El comentari ve al cas, a tall d’exemple, per la rua de la diada de Sant Jordi. Una iniciativa
de la regidoria de Cultura en la que ens hem arremangat els regidors, la Montse Rovira,
l’Anna Vadillo i jo. Utilitzem els vehicles de la brigada, ajuden en el muntatge dels
guarniments i la megafonia, marquen el recorregut, condueixen els vehicles i ho
desmunten tot.
En aquest cas concret, també cal agrair el paper de Les Escoles Gelida Teatre,
col·laboradors incondicionals i interpretant els tres personatges de la rua: Sant Jordi, la
princesa i el drac.

EFECTES ECONÒMICS DEL CORONAVIRUS
Estem treballant amb el Consell comarcal i la Diputació per pal·liar els efectes
econòmics del coronavirus un cop acabi.

Busquem ajuts per als desocupats, empreses,
comerços. Volem trobar solucions globals i efectives
per a tots ells. Hem publicat la informació d’una línia
d’ajuts al comerç, artesania i moda, anirem publicant
tot el que surti. https://bit.ly/35iLric
Al web de l’Ajuntament informem de l’enllaç a les
mesures oficials en matèria econòmica destinades a
empreses, autònoms i professionals

https://bit.ly/3f6lAia
Estem fent un seguiment setmanal de tots els
comerços que segueixen oberts. També col·laborem
en una iniciativa molt maca de l’Associació de
Comerciants i Botiguers de Gelida per ajudar els
comerços oberts als comerços tancats de l’ACBG,
que consisteix en uns vals de descompte que es
podran consumir quan tornin a obrir.
Hem aconseguit una segona tongada d’EPIs del
Consell comarcal, Diputació, Associació Catalana de
Municipis, els hem repartit entre els comerços que
en necessitaven.
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DEIXALLERIA
L’hem obert els dimarts i dijous, cal demanar cita prèvia. Està funcionant molt bé

perquè la gent ho està fent correctament, de
manera que no es produeixen aglomeracions i
l’encarregat pot fer una selecció acurada del
reciclatge.
Hem estat pioners en l’obertura. A partir de
l’exemple de Gelida, l’empresa gestora aplicarà el
mateix criteri en els altres municipis.
Vegeu la info a https://bit.ly/3bUkNPf

NETEJA I DESINFECCIÓ
Amb motiu del coronavirus, la brigada segueix netejant i desinfectant els espais públics.
Vull ver una crida especial
per no llençar a terra els
guants que fem servir per
protegir-nos
del coronavirus ja que, a
més de generar brutícia,
són un risc de contagi per
a la població.
S'han d'introduir en una
bossa de rebuig i
dipositar-la al contenidor
de fracció resta -color
gris-.
Siguem curosos amb el
nostre municipi, amb el
medi i també amb els
nostres veïns i veïnes!
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MARGA BERTRAN
Regidoria de Serveis Socials. Regidoria d’Igualtat. Regidoria de Gent Gran.
Regidoria de Salut. Regidoria de Joventut. Regidoria d’Ensenyament

AJUT ALIMENTARI AMB TARGETES MONEDER
La distribució d’aliments a Gelida està sent un recurs social molt útil per fer front a
aquesta nova i  creixent situació que estem vivint.
Gelida, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà a traves d’una nova
modalitat de pagament els ajuts de l’alimentació d’una forma més racional i eficient
consistent en una targeta moneder que permet comprar aliments. D’aquesta manera
també ens assegurem que no cal la presencia setmanal a les dependències de
l’ajuntament en aquest temps de confinament.
Es tracta d’una targeta de prepagament amb un valor monetari definit segons l’equip
dels serveis socials de l’ajuntament i només es podran comprar aliments bàsics i
farmàcia.
Així facilitarem l’accés a una alimentació equilibrada i saludable, alhora evitarem
l’estigmatització de la població en situació de vulnerabilitat i fomentarem l’autonomia,
i la coresponsabilitat.
Millorar la gestió dels ajuts econòmics a  l’alimentació i a productes de necessitat bàsica
es una de les prioritats de la Regidoria de Serveis Socials
També ens hem fet ressò de l’ajut de 200 euros que ofereix la Generalitat als acomiadats
i autònoms. https://bit.ly/2yhmYOd

ORDINADORS I INTERNET ALS ESTUDIANTS
En un treball conjunt entre les direccions dels centres i la regidoria d'Educació s’ha

identificat la bretxa digital de les
famílies amb fills estudiants, aquelles
que no disposen d’accés a internet.
Tots els alumnes de Gelida podran
continuar fent classes via telemàtica.
L’Ajuntament reparteix a primers de
maig 45 ordinadors i connexió a
Internet als estudiants que no en
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tenen. D’aquesta manera, cap alumne quedarà discriminat per un factor tecnològic i
tindran les mateixes oportunitats que els seus companys en aquest tercer trimestre del
curs 2019-2020.
D'aquests 45 d'alumnes, uns 16 rebran un ordinador portàtil perquè ja tenen connexió
mentre que la resta rebran portàtil i connexió a Internet.
L'objectiu és que el teletreball educatiu es pugui dur a terme sense exclusions durant el
temps que duri el confinament.
Tot aquest material el facilitem entre els centres educatius, el Departament d’Educació
de la Generalitat i l’Ajuntament. És una cessió fins que finalitzi el curs escolar que
l’alumne haurà de retornar.

PORTAR LA COMPRA A LA GENT GRAN
Des del començament del confinament estem portant la compra al domicili de tots els
avis de Gelida majors de 65 anys si no tenen cap familiar que els ho pugui fer.
Des de serveis socials, cada setmana, es truca als avis i se’ls convida a fer la llista de la

compra i fem la
comanda als
establiments de
Gelida en els que
està pactada la
compra on line.
L’Assemblea de
Joves passa per les

botigues
d’alimentació, la
farmàcia i els
forns, recull les
comandes i les

entrega al domicili de cada avi.
Vam començar amb 14 comandes a la setmana i en aquests moments  se n’estan  fent
unes 25 setmanals.
Els avis estan molt contents amb aquest servei i així ens ho fan saber quan parlem amb
ells.
El regal de la rosa el dia de Sant Jordi va ser un detall que els va emocionar. Cal agrair la
donació de roses per part d’en Jordi Ferran florista i la feina de l’Assemblea de Joves.
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MASCARETES FETES A GELIDA
Vull deixar constància de la feinada que estan fent les
42 cosidores de Gelida que no paren de fer mascaretes.
Les distribuïm des de l’Ajuntament a persones en
situació de risc.
També posem a disposició de tothom mascaretes
infantils fetes per aquestes cosidores voluntàries.
Només cal concertar prèviament la recollida a
l’Ajuntament.

T’interessa saber...

SALUT EMOCIONAL
Descarrega’t l’app Gestió Emocional per avaluar el teu estat i
rebre, si cal, atenció personalitzada d’un psicòleg
https://bit.ly/3d2BNmx

PLE MUNICIPAL 5 DE MAIG
A l’hora de tancar edició, l’alcaldia ha convocat el ple municipal ordinari –és a dir, amb
precs i preguntes– que es celebra cada dos mesos. Serà el primer ple en el que els
regidors es quedaran a casa seva i hi participaran telemàticament. Vegeu l’ordre del dia
https://bit.ly/3d7yfPQ

HIPOTEQUES I LLOGUERS
Pots veure el recull de mesures adoptades pel govern espanyol
i per la Generalitat, per tal que la ciutadania s’hi pugui acollir.
https://bit.ly/2zDoieD
També una simulació per saber si compliu els requisits de
vulnerabilitat en el lloguer https://bit.ly/2SnEIyy
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ESCRIURE AL PROGRAMA DE FESTA MAJOR
Pots enviar el teu article, tens temps fins al 12 de juny. Segur que hi ha molta gent amb
escrits d’interès per compartir! Llegeix les bases a l’enllaç del web municipal
https://bit.ly/2yeAeDl

DONAR-SE D’ALTA A L’APP DE L’AJUNTAMENT
Per rebre infos al mòbil, és ben senzill. Ves al web municipal i segueix les instruccions
https://bit.ly/35jOIOi

INFORMATIU GELIDA DES DE CASA

Al Youtube municipal hi trobaràs l’informatiu setmanal, podràs seguir els plens
municipals en directe o en diferit. També hi ha tots els vídeos que publica l’ajuntament,
en esports, festes, etc. Ves-hi i t’hi pots subscriure, cercant ajgelida que és el canal de
l’ajuntament.

PRESOS POLÍTICS
Tenim ben presents els nostres presos. Tornarem a les concentracions i a visitar-los tan
aviat com puguem.

UN CONTE I UNA CANÇÓ
Acomiadem aquest número amb un vídeo alegre que presenta el conte La col·leccionista
de paraules, de la magnífica actriu Sandra Rossi i la Cançó dels Personatges, de José
Manuel Pagán, que ens fa passar una bona estona amb la interpretació i ball de la seva
família. No us ho perdeu a https://bit.ly/35khqi0

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
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#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
Aquest és un butlletí intern, no el reenviïs. Si saps
d’algun simpatitzant de l’Esquerra de Gelida que
pugui estar interessat en rebre Flama, t’agrairem ens
hi posis en contacte.
Si decideixes deixar de rebre’l, fes-nos-ho saber per
whatsap al 609721959.


