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“Els informes de la guàrdia civil no són més falsos ara, ja ho
van ser amb els joves d’Altsasu  i quan van portar els polítics
catalans a la presó i a l’exili”
(Gabriel Rufián al Congrés de Diputats, sobre el cessament del coronel Pérez de los Cobos)

Editorial
L’HORA DE LA RESPONSABILITAT
A mida que el confinament va desescalant, afluixen les mesures que ens han tingut
tancats a casa, amb horaris restrictius al carrer i sense sortir de Gelida.
Estem contenint l’expansió de la pandèmia, però el risc de contagi i la possibilitat d’un
rebrot segueixen ben vius. Els sanitaris de tot el país s’han deixat la pell –i segueixen–
per atendre els afectats de la COVID-19. Aquests mateixos professionals de la salut han
agraït els aplaudiments que els fèiem, però ens han demanat, a tots, responsabilitat. I
que la gent faci cas de les recomanacions sanitàries.
Ara que reobren els comerços, que podem sortir a les terrasses dels bars i fer una
passejada lluny de casa, és imperatiu posar sentit comú i mantenir les normes bàsiques
de prevenció.
Destaquen dues regles bàsiques: el rentat de mans constant amb sabó o gel
hidroalcohòlic i la distància física de mínim dos metres amb les persones de fora de casa.
Aquestes són les dues regles que hem de preservar en tot moment, més enllà de les
mascaretes i les limitacions d’aforament que cal respectar escrupolosament quan ens
ho demanen.
Tots volem creure que ens en sortirem. I, si tots complim amb les nostres obligacions,
ben segur que ho aconseguirem. 
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Per on ens podem moure
Gelida es manté dilluns 1 de juny a la Fase 1. Podem anar a Barcelona, però no a Sant
Sadurní d’Anoia, Vilafranca o Vilanova.
Malauradament, mentre el sector sanitari Penedès passa a Fase 2, Gelida no podrà fer
el canvi de fase i es mantindrà en la Fase 1.
No ens agrada quedar aïllats del Penedès, tot i que gaudim del privilegi de poder anar a
Barcelona mentre que la resta de la comarca no pot.
En aquest tema, som víctima de les divisions administratives, que no tenen en compte
la realitat particular de cada municipi. Gelida és del Penedès i ens sentim penedesencs,
tot i que en termes de Salut depenem de Martorell. L’alcaldessa parla del tema més
avall.
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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

ANEM PER FASES
En fases de desconfinament! Així estem. I el que havia de ser senzill, ha comportat un
esforç important d’explicacions perquè, com hores d’ara ja sabreu, Gelida, juntament
amb Sant Llorenç d’Hortons (també de l’Alt Penedès) i Masquefa (de l’Anoia) pertanyem
a l’àrea bàsica de Martorell rural i això ens fa anar en fases de desconfinament que no
sempre coincideixen amb les del nostre territori natural, l’Alt Penedès i el Penedès en
general. Això passa perquè l’Alt Penedès - Garraf, Barcelonès Sud i Baix Llobregat, som
sectors sanitaris inclosos a la regió sanitària Metropolitana Sud. Però pel
desconfinament, el sector sanitari de l’Alt Penedès-Garraf, al que Gelida no pertany, es
mou en una fase més avançada. En canvi Gelida es desconfina amb la resta de la zona

Metropolitana Sud, al pertànyer al sector
sanitari del Baix Llobregat i a l’Àrea Bàsica
de Salut de Martorell Rural.
Per tant, hem hagut d’informar molt bé la
població d’un tema que, sense cap mena de
dubte, és complex, perquè la divisió
sanitària del país respon a una lògica
hospitalària i no a la del dia a dia. Per això,
estem treballant en una consulta, de la que

no sabem el format ni la temporització encara, perquè els gelidencs i les gelidenques
decideixin en quin sector sanitari hem d’estar, amb tots els seus pros i contres.

INFORMACIÓ AUDIOVISUAL
En aquest mes hem fet el primer ple telemàtic de la història de Gelida, del qual en
trobareu el resum més avall en aquest Flama, adaptant-nos a les circumstàncies com
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estan fent tants i tants ajuntaments i institucions del país. Per això, ens vam acollir a la
plataforma que ofereix Localret, que ens va facilitar de forma gratuïta la connectivitat.
També en aquest mes, hem normalitzat el fet d’emetre el nostre canal de Youtube per
Gelida TV, amb la voluntat de fer reviure un mitjà que arriba a moltes cases gelidenques
i que hores d’ara estava inoperatiu. Gelida TV la pot sintonitzar tothom que tingui
televisió per cable amb RedPro24. Així, seguim complint amb la voluntat de fer arribar
la informació a tothom, que ningú es senti desinformat del que passa a Gelida. Per això,
segueix sent una gran eina el Gelida des de Casa, Diari d’un confinament a Gelida, que
ens explica cada setmana què ha passat i, sobretot, què ve la setmana vinent.

CASAL D’ESTIU
Hem fet una enquesta adreçada a les famílies especialment, per saber les necessitats
d’un casal d’estiu municipal enguany. Un casal que, evidentment, no podrà ser per les
normatives de prevenció i salut com el de sempre, però en el que estem treballant
transversalment des de diverses àrees per poder donar el servei als infants i joves de
Gelida.

PRESSUPOST 2020
Estem treballant amb una proposta de pressupost per enguany, adaptat a la COVID-19
i les seves conseqüències, que hem lliurat als dos grups municipals de l’oposició per tal
de poder-ne parlar i arribar així a un acord amb el millor pressupost possible per Gelida.
Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè sigui així. Creiem sempre, i ara més
que mai, que cal la feina de tothom per trobar les millors solucions pel nostre poble.

UN CARRER AMB TERRASSES
I no vull acabar sense una bona notícia. Dilluns 25 vam entrar en Fase 1 i, això, ha permès

veure com reobrien terrasses de bars i restaurants i,
posar de relleu la feinada del regidor de Promoció
Econòmica, en Santi Gracián, que ha parlat amb tots
i cadascun d’ells, oferint-los les màximes facilitats
perquè, dins les possibilitats que té l’ajuntament,
poguessin obrir respectant les normes de seguretat
en les millors condicions, facilitant-los l’espai. I així,
segurament en la mesura més visible, vam decidir
que podíem tancar el passeig Rosell i Massana entre
11 de setembre i Martí Mariné per facilitar aquesta
instal·lació de les terrasses. Fent viure Gelida!
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DANI GARCIA PERIS
1r Tinent d’Alcaldessa
Regidoria d’Esports. Regidoria de Turisme. Regidoria de Societat de la
Informació i Coneixement

En relativament pocs dies hem passat del confinament a la desescalada. Àmbits com
l’Esport i el Turisme són dels més afectats per la pandèmia, degut a la distància física i
les limitacions a la mobilitat. Tot i així, cal gestionar les àrees des de la prudència que
demanen les autoritats sanitàries, per tal d’evitar un possible rebrot, i des de la
responsabilitat, ja que són sectors claus en la reconstrucció social i econòmica que
necessitem.

OBERTURA DE LES PISTES DE PÀDEL I TENNIS
L’entrada de Gelida a la Fase 1 del desconfinament ens permet obrir les pistes de pàdel

i tennis de la zona esportiva
municipal. Amb unes
condicions excepcionals de
seguretat, horaris i higiene
tornen a estar disponibles
amb desinfecció abans i
després de cada ús. Recordeu
que només s’admet jugar
mitjançant cita prèvia amb
reserva online al web
http://pistesgelida.cat/

Més informació a https://bit.ly/2XCVcEq

PREPARACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Per la resta d’instal·lacions s’estudia cada nova normativa publicada en el BOE, les quals
poden diferir respecte a les anunciades als mitjans de comunicació. Totes les
instal·lacions tenen el seu manteniment a punt per quan sigui factible obrir-les amb
aquestes condicions. Estem especialment esperançats en obrir la piscina municipal per
la temporada d’estiu, incorporant a l’organització del servei cada nova regulació que
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arriba dels organismes competents. Tot i així caldrà tenir molt en compte mesures
extraordinàries com la reducció de l’aforament a un terç de l’habitual i una desinfecció
continuada de l’espai.

RETORN DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
Així mateix estem preparats per retornar a la presencialitat les sessions que siguin
possibles de l’Escola Esportiva Municipal i de les activitats dirigides, sempre respectant
les màximes de distància física d’un mínim de 2 metres per a l’esport. Les que no siguin
viables els monitors del Patronat d’Esports continuaran teletreballant dinamitzant
l’activitat física amb vídeos i classes online. Des de fa setmanes s’han anat dissenyat
múltiples models d’activitats com l’EstiuViu i l’EstiuEsport, adaptats a les limitacions de
la “nova normalitat” amb la pràctica esportiva individual i la distància de seguretat, entre
d’altres. Els resultats de l’enquesta realitzada des de l’Ajuntament sobre els casals
d’estiu ens ajudarà a encaixar la viabilitat amb la necessitat de les famílies gelidenques.

L’ESPORT GELIDENC, UNIT
Mitjançant una reunió per videoconferència a la que vaig convocar a tots els clubs
gelidencs es va poder posar en comú la situació de les entitats esportives des de l’inici
del confinament. Inquietuds, suports i esperances que havíem compartit personalment
però que en aquest fòrum va permetre crear sinèrgies entre els diversos representants
i així afrontar millor la remuntada. Sens dubte un any esportiu complicat on a més de les
competicions s’ha hagut d’ajornar la celebració dels aniversaris del Club de Futbol
Gelida i el Futbol Sala Gelida Industrial, que complien 50 i 30 anys de la seva fundació
respectivament.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL FUNI
L’entrada de Gelida a la Fase 1 del desconfinament ens
permet obrir el Centre d’Interpretació del Funicular.
Torna a obrir les portes per rebre visitants en el seu
horari habitual de 10 a 14h, els caps de setmana i
festius. Com en altres espais similars s’ha reduït
l’aforament a un terç de la seva capacitat i s’ha de seguir
un circuit marcat al terra per observar l’exposició amb
totes les mesures extraordinàries de seguretat i
desinfecció. Continua el seu servei de Punt
d’Informació Turística però no és permès donar
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informació en paper, només en format electrònic. Esperem que aviat la situació permeti
que FGC torni a posar en funcionament el Funi.

NOU ESDEVENIMENT TURÍSTIC
Continuem amb l’organització d’un nou esdeveniment gastronòmic a celebrar a Gelida.
Inicialment previst durant el maig, el vam traslladar en començar el confinament a unes
dates més properes a l’estiu, a l’espera de l’evolució de la pandèmia. Ara, amb més
dades del pla de desconfinament i en continua comunicació amb els establiments de
restauració gelidencs, el tenim previst pel mes de juliol però amb possibilitat de
traslladar-lo definitivament al setembre per una millor promoció i estabilitat dels bars i
restaurants. Tenim el convenciment que serà una bona eina per la recuperació, amb la
tendència que s’imposarà a curt termini del turisme de proximitat.

CELEBRACIÓ DEL DIA D’INTERNET
El passat 17 de maig vam celebrar per primer cop a Gelida el Dia de la Societat de la

Informació i el Coneixement o Dia d'Internet. Només
va poder ser online, ajornant la xerrada presencial
prevista sobre ciberseguretat a càrrec dels Mossos
d'Esquadra. Es va difondre pels canals de
l'Ajuntament informació sobre les xarxes socials,
riscos i consells pràctics a tenir sempre en compte.

TORNEM A OPTAR A LA Wifi4EU
Per primer cop Gelida vam participar a la tercera convocatòria de subvencions europees
Wifi4EU, al setembre del 2019, i no vam tenir sort perquè l’assignació, a banda d’un
criteri de valoració, va per ordre de concurrència com si compressis entrades per un
concert... La Unió Europea la va ajornar per la crisi del coronavirus el passat mes de març.
Ara s’ha recuperat la convocatòria i des de l’Ajuntament tornem a presentar-nos-hi per
dotar espais públics de Gelida amb servei de wifi.
CONTINUA LA REPROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS...
Cancel·lació de la Cloenda de Passejades de la Gent Gran 2019-2020 prevista pel 12 de
maig
Ajornament de la xerrada sobre Ciberseguretat prevista pel 14 de maig
Ajornament de la Cursa Popular del Puig prevista pel 31 de maig
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Ajornament de l’Anada a Montserrat a peu nocturna prevista pel 5 de juny
Ajornament de la Ruta Els Tresors de Gelida prevista pel 21 de juny

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

PRO COMERÇ LOCAL
S’ha iniciat una campanya, sota el paraigües de la Diputació de Barcelona, amb el lema
“Ara et toca a tu”, que fa referència a que ara és el moment que la gent del poble compri
al comerç de proximitat. A Gelida ho hem personalitzat i s’ha anat per tots els comerços
que estan oberts a fer fotografies de l’establiment i del propietari per fer murals colorits
on es vegi l’eslògan de “Ara et toca a tu”.

VENDA ONLINE
Per altra banda, estem treballant per vendre online els productes de les botigues de
Gelida a través de l’app “Mokkedo” –llegeixi’s “m’ho quedo”–, creada precisament per

una empresa gelidenca. He anat comerç per comerç, personalment,
a presentar-la i explicar-los que, ara per ara, seria gratuïta i fins
l’octubre no s’hauria de pagar. Per tirar endavant aquest projecte,
se’ls ha proposat també una formació online que ofereix la
Diputació de Barcelona, “Digiempren”, de manera gratuïta que
ensenya tècniques de màrqueting per digitalitzar el negoci i
ampliar el catàleg de productes de cara a vendre’ls online ja sigui
amb aquesta app o una altra plataforma.
Dilluns dia 8 a les 3, en dia i hora escollit pels botiguers, els
presentarem l’app Mokkedo. I en els següents dies, la Diputació
farà la presentació de la formació.

TOTA LA INFO AL WEB MUNICIPAL
Dins d’aquesta comunicació d’informació amb els comerços, els autònoms, les empreses
i les cooperatives del poble, s’està  fent arribar tota la informació que publiquen les
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administracions superiors en relació
als ERTOS, ajudes, subvencions, etc.
Tot al que poden acollir-se es penja a
la web de l’Ajuntament classificat per
temàtiques (donat que hi havia molta
informació diària i la gent no té temps
de discriminar el que és interessant
per a cadascú d'ells) i se’ls envia una
vegada estudiat i seleccionat de
manera personalitzada.

SOLUCIONS PER A LES TERRASSES DE
BARS
En relació a totes les mesures que
s’han de pensar donada la situació
d’excepcionalitat, des de
l’Ajuntament, s’ha decidit ampliar els
espais de les terrasses dels bars del
nostre poble perquè puguin obrir

amb el màxim número de taules i que no s’hagi de reduir al 50% ja que així poden
justificar l’obertura de manera econòmica. Dins d’aquesta mesura també s’ha establert
retornar els imports que ja havien pagat des del tancament de terrasses així com
eliminar la taxa fins a final d'any. Al fer l’ampliació de terrasses, el Passeig Rosell i
Massana queda temporalment tancat al trànsit i s’elimina l’aparcament per poder
instal·lar-hi terrasses dels bars contigus. D’aquesta manera tindrem un seguit de
terrasses des de la Plaça de la Vila fins al Mirador. Aquest canvi s’ha comunicat als veïns
afectats, i s’ha senyalitzat tota la zona anunciant la mesura.
Aquest nou concepte del Passeig, també afecta directament el mercat setmanal
municipal que s’ha allargat donat que s’ha de complir un mínim de distància entre
paradistes i seguir unes estrictes mesures de seguretat.

BUS FUNI
De retruc, al convertir el passeig Rosell i Massana en zona de vianants, el bus-funi deixa
de fer la parada al davant del Funicular. La parada més propera és al carrer Vicenç
Perelló. El bus s’estalvia una part del trajecte, eliminant una maniobra prou difícil, i ens
permetrà negociar una millora en els horaris.
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JUBILACIÓ DE CAL GALCERAN
Aquest mes de maig la Paqui Canals, de Cal Galceran, es jubila i des de l’Ajuntament hem
volgut fer-li una carta de reconeixement i agraïment per tots aquests anys calçant els
gelidencs.
Paral·lelament, estem activant un programa molt interessant anomenat “Reempresa”,
que es dedica a buscar gent que es jubila sense continuïtat en el negoci i ofereix

l’oportunitat a algun emprenedor
que es pugui postular perquè amb
el coneixement de l’anterior
propietari no hagi d’arrencar de
zero i li pugui donar continuïtat.
Tant des del Consell Comarcal com
des de l’Ajuntament farem la
promoció necessària per tal que
l’única botiga de calçats de Gelida
pugui mantenir-se amb algun nou
propietari.

OBRES I SERVEIS
A principis de maig la brigada va iniciar les tasques de desbrossament de les zones
enjardinades començant pels barris i les urbanitzacions per tal que no quedin per al final,
com acostumava a succeir. També va fent actuacions dins el casc urbà.
S’arreglarà l’skatepark donat que era una demanda antiga per part del jovent i que van
tornar a requerir quan es va fer la reunió amb els joves. La reparació té un cost de 700

euros. Pròximament s’adequarà la
zona degut al seu deteriorament pel
pas del temps.
També es farà un manteniment de
les tirolines al parc infantil, de cara a
la reobertura dels parcs.
Hem col·locat papereres per tot el
camí de la Font Freda, una mesura
en favor de mantenir net el trajecte.
Fem una crida especial als
propietaris de gossos per tal que
recullin les caques.
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DEIXALLERIA OBERTA
El servei de Deixalleria torna a funcionar en els seus horaris habituals:
Dilluns, dimecres i dissabte, de 9 a 13 i de 16 a 19 h
Dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h
Per mesures de protecció als usuaris, segueix vigent el protocol de cita prèvia al 93 779
09 39. Recordem que, sense cita, no hi pot accedir ningú.

RECOLLIDA DE PODA
S’ha reactivat el servei, cada dilluns a partir de les 11h. Cal trucar prèviament al 93 779
00 58 https://bit.ly/2MfsQuS

PETIT INCENDI AL PUIG
El 6 de maig va tenir lloc un incendi al barri
del Puig que va poder ser controlat gràcies a
la ràpida intervenció dels veïns i de la policia
local. Amb 3 dotacions de bombers -2 de
Martorell i 1 de Gelida- l’incendi va quedar
sufocat.

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

GELIDA AL COSTAT DE LA SEVA GENT GRAN
Durant la crisi sanitària de la COVID-19 el municipi de Gelida s’ha bolcat amb la seva gent
gran per ajudar-los durant una situació en què podien estar en màxima vulnerabilitat.
Amb l’entrada de Gelida a la Fase 1 de la desescalada he volgut fer balanç de quines
accions s’han dut a terme des del consistori amb la col·laboració de l’Assemblea de joves
i voluntàries i voluntaris del municipi.
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Des de l’Ajuntament de Gelida s’han impulsat un seguit d’actuacions per fer front a les
conseqüències socials que es deriven de les mesures decretades amb motiu de l’estat
d’alarma pel Coronavirus. En especial, des de la Regidoria de Serveis Socials s’ha vetllat
per assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la
vida mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i dels drets socials.

En el cas del col·lectiu de la gent
gran, des del primer dia del
confinament es va anar
contactant telefònicament amb
tots els usuaris del Casal d’Avis i
amb els del departament de
Serveis Socials. És un col·lectiu de
més de 300 avis i àvies del
municipi, als que es va fer un
petit qüestionari per concretar
en quina situació es trobaven i

quines eren les seves necessitats bàsiques.
A més, en tot aquest temps s’ha mantingut contacte amb unes 450 persones majors de
70 anys que no podien sortir de casa, per saber en cada moment en quina situació es
trobaven i quina ajuda necessitaven. Aquests contactes han permès als Serveis Socials
dibuixar una radiografia real de quina és la situació de la gent gran del municipi i així
poder fer un seguiment de les necessitats i estats d’ànims, especialment davant la difícil
situació viscuda durant la pandèmia. Saber en quina situació es troben, si viuen sols o
acompanyats, etcètera.
Aquesta informació ha permès donar resposta a les necessitats del col·lectiu, com per
exemple, fer-los la compra de productes d’alimentació, farmacèutics i d’higiene en
col·laboració amb l’Assemblea de joves, qui, voluntàriament, durant 13 setmanes s’han
encarregat de comprar els productes o de fer altres gestions urgents i imprescindibles i
portar-les a les cases, seguint les mesures higièniques necessàries i arribant a realitzar
unes 150 comandes en tot el període. A banda, gràcies també a voluntaris i voluntàries,
s’han garantint els serveis dels lots alimentaris per part de Càritas i els kits que dóna
Creu Roja.
L’Ajuntament de Gelida vol agrair la disponibilitat i la feina de l’Assemblea de Joves i de
tots els i les voluntàries que, davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint, van
oferir la seva ajuda i feina des del primer moment per garantir l’atenció d’un dels
col·lectius més vulnerables en aquest episodi de l’epidèmia del Coronavirus com és la
gent gran.
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LA FEINA DE CÀRITAS
Com a regidora de Serveis Socials, vull destacar la importància del paper de Càritas a
l’hora de fer front a les necessitats socials de Gelida.
Càritas és un organisme depenent de l'església catòlica, dedicat al combat de la pobresa
i de l’exclusió. Càritas declara que "el que fa única a Càritas és la seva presència constant
en les comunitats abans, durant i després de les crisis". Mentre que alguns altres grups
humanitaris ajuden només després d'una crisi i per un període determinat.
A Gelida, Càritas fa dues tasques molt importants.
Per un cantó, L’Olivera. Es tracta d’un projecte de pisos socials de curta i mitjana estada.
L’objectiu principal del recurs, és poder facilitar l’accés a un
habitatge, a persones i famílies amb insuficients recursos, econòmics i personals,

garantint espais de vida dignes i
estables. Hi ha un seguiment de les
persones que viuen a L’Olivera, per part
dels professionals de Càritas Diocesana,
amb l’objectiu d’oferir-los un
acompanyament i assessorament en el
seu procés d’integració social i
assoliment d’una major autonomia
personal o familiar.

Per altra banda el repartiment d’aliments. Tot i que les persones que organitzen aquest
servei no l’han pogut realitzar presencialment degut a que son persones grans i, per tant,
de risc, s’ha realitzat amb voluntaris. S’ha prioritzat continuar la normalitat, degut a que
és un servei bàsic que garanteix que les famílies més necessitades puguin tenir
l’alimentació necessària.
Les peticions es multipliquen. Durant la pandèmia s’ha passat de repartir 53 lots el mes
de gener, a 87 aquest mes de maig, un 64% més.
El perfil de les persones que demanen ajuda  s’ha fragmentat.  Moltes famílies  vivien al
dia però mai havien hagut de recórrer als serveis socials i anaven tirant mentre tenien
feina, en molts casos precària. Hi ha demandants de totes les edats, tant parelles joves
com famílies.

VIOLÈNCIA MASCLISTA
L’Ajuntament de Gelida va publicitant a les xarxes periòdicament l’alerta contra la
violència masclista. Perquè a Gelida volem oferir solucions a les dones que la pateixen.
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Aquí trobaràs una sèrie de pautes que et poden ajudar a saber si pateixes violència
masclista i quins recursos tens a la teva disposició http://bit.ly/2YWTlgc

DONA SANG EL 6 DE JUNY
El Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions,
que continuen sent necessàries durant l’epidèmia per a tractaments de càncer,
accidents, parts, etc.
Gelida s’ha sumat al conjunt de municipis que han ofert els seus espais per garantir les
donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. El 6 de juny al Saló d’Espectacles de
la UCG pots fer la donació de 10 a 14 i de 17 a 21 hores.
Si vols ser donant, cal reservar hora des del web https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
Més info al web municipal https://bit.ly/2BjE6nN
BEQUES MENJADOR
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès facilita la tramitació d'ajuts menjador
telemàticament o presencialment a l'Ajuntament de Gelida. En el cas de Gelida serà de

l'1 al 12 de juny a l'Ajuntament de Gelida entrant
pel C/Barceloneta.
Durant tot el període de tramitació de la
convocatòria d’ajuts de menjador, hi haurà dos
telèfons d’atenció específica (674 667 899 i 674
669 590) i una adreça de correu electrònic
exclusiva (bequesmenjador@ccapenedes.cat) des
d’on s’atendran totes les consultes.
Vegeu tota la info a la web de l’Ajuntament
https://bit.ly/2yP2fSn
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AJUTS D’URGÈNCIA DE LA GENERALITAT
Els treballadors afectats econòmicament per la COVID-19, amb reducció d’ingressos
superior al 30%, poden demanar un ajut de 200 euros. https://bit.ly/36Mj4cZ

T’interessa saber...

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
Primer ple telemàtic de Gelida, el 5 de maig. En comptes de fer-se a l’ajuntament, cada
regidor intervé des de casa seva. El públic pot seguir la sessió a través del Youtube,
Gelida TV i Ràdio Gelida. És una imatge curiosa, veure les 13 finestres dels regidors, més
les dues de la secretària i l’interventor.
Aquest ple ordinari s’havia d’haver celebrat el 17 de març, però va quedar ajornat per
l’estat d’alarma.
L’alcadessa explica que al proper ple ordinari es farà el possible perquè el públic pugui
intervenir al final del ple, però per aquesta sessió no s’ha aconseguit una eina que ho
facilités.
El ple ratifica la celebració telemàtica de la sessió (abs PSC).
Agraïments i ànims de l’alcaldessa Lluïsa Llop, i posteriorment dels diferents portaveus,
a tota la gent que està col·laborant amb el confinament i a les famílies que ho estan
patint.
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Es dóna compte del Pla d’Ajust del 2012, que té el seu origen en 1 milió d’euros de
factures pendents de pagament que l’ajuntament arrossegava al 2011, llavors
representava més del 20% del pressupost municipal.  I dels quals, 200.000 euros no
estaven comptabilitzats –les famoses “factures al calaix”-, una argúcia dels ajuntaments
per no registrar un major deute. Tot acumulat després de 4 anys de govern del PSC.

Aquesta problemàtica es va haver de
resoldre al 2012 mitjançant un crèdit
a 10 anys per aquell import, i el
crèdit comportava el compromís
d’un Pla d’Ajust del qual
l’interventor informa anualment,
per moderar la despesa.
Al punt 5è, el ple acorda l’aprovació
provisional de la normativa
urbanística que regularà la possible
obertura de clubs de cànnabis quant
a distàncies entre els locals i
respecte dels equipaments públics o
privats.
El nomenament dels representants
al Patronat Municipal d’Esports, no

pot aprovar-se per l’oposició de PSC i CUP a la persona de Pere Palacios, com a
representant dels centres educatius, per haver format part de la llista municipal d’ERC -
com a suplent-. Degut al bloqueig que es produeix, no es podrà convocar el Patronat fins
resoldre aquest nomenament.
S’aprova per unanimitat una proposta del govern republicà en forma de moció de
rebuig a la monarquia espanyola, corrupte i hereva del franquisme, també en suport
d’una comissió d’investigació a les Corts sobre les seves irregularitats financeres.
L’ajuntament demana transparència davant l’opacitat de la que gaudeix la casa reial.

S’aprova una altra moció del govern per poder destinar el superàvit, o sigui l’estalvi dels
ajuntaments a inversions locals i no a l’amortització del deute. Es demana la modificació
de la llei estatal que ho impedeix. L’objectiu és augmentar els recursos dels ajuntaments
davant la crisi econòmica que es deriva de la COVID-19. Abstenció de la CUP.
En la mateixa línia, més endavant hi ha una moció de la CUP per derogar la Llei
d’Estabilitat Pressupostària –LRSAL-, coneguda com a Llei Montoro. La moció és
aprovada amb el vot en contra del PSC.
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Acord del ple per evitar la pèrdua de línies de P3 a Gelida, amb motiu de la que el
Departament

d’Educació elimina a
l’escola Les Fonts.
Suport de l’ajuntament
als centres educatius
per abaixar les ràtios.
Aprovat per
unanimitat.
Moció de Gelida en
Comú per una
transició a la
normalitat des del

diàleg i la col·laboració institucional. Ajuntaments, Consells comarcals, Generalitat i
Govern de l’estat. S’aprova amb el vot en contra de la CUP i l’abstenció dels socis de
govern –ERC, Primàries–, que hi troben a faltar el compromís econòmic de l’estat.
Moció de la CUP per empadronar a Gelida les persones que hi viuen, garantint-los els
drets socials que els corresponen. Segons la CUP, per fer complir la llei. Des dels altres

grups s’argumenta que l’ajuntament
compleix escrupolosament la llei,
facilitant tots els passos per empadronar
les persones que realment viuen al poble.
Però alerten sobre diversos intents que
hi ha hagut en el passat per empadronar
personal no existent, l’alcaldessa posa
l’exemple de comunitats de xinesos que
no vivien al poble. Fins i tot intervé la
secretària de la corporació per confirmar
aquest compliment, i el regidor Rubén
acaba felicitant –se que els
empadronaments es facin correctament.
La moció decau amb un sol vot a favor.

Moció del PSC perquè el bus del Penedès
que portarà els estudiants a la UAB faci
parada a Gelida. Rep el suport de tots els
grups, que proposen compartir la
proposta.
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Moció oportunista del PSC a darrera hora per reaccionar a les conseqüències de la
COVID-19. En Lluís Valls presenta un Pla de reactivació econòmica i social, incloent tot
un seguit de mesures a càrrec de l’ajuntament: contractació de personal en plans
d’ocupació, exempció de taxes, increments de despesa social, fins i tot proposen una
subvenció de 500 euros a cada autònom, comerç, bar o pime afectat. Sorprèn que un

pla elaborat com el que porten a ple,
l’hagin fet arribar a la resta de grups
per email uns minuts abans.
L’alcaldessa rebat punt per punt totes
les propostes. La majoria d’elles
perquè ja s’estan aplicant. Altres
perquè són d’improbable aplicació.
En conjunt, perquè les propostes
suposen un cost important que no ha
estat avaluat pel PSC. Recomanem

escoltar la seva intervenció, on detalla cada tema (minut 3:28:50). Lluïsa Llop remarca
que s’està reunint telemàticament cada setmana amb tots els regidors i cap d’aquestes
propostes no s’ha plantejat. El Rubén López retreu la “manca de respecte” per no haver
presentat la moció amb prou temps; l’Anna Vadillo reitera “sorprèn que si es té
pretensió que surti aprovada, sense temps de poder-la estudiar i sense tenir el
pressupost aprovat (...) també sembla exagerat el tema dels 500 euros, quan
l’Ajuntament de Barcelona, amb molts més recursos, dóna 300 euros”; la Montse Rovira
ho qualifica com a “brindis al sol sense quantificar”, i Lluïsa Llop hi veu l’objectiu de “fer
una nota de premsa”. La moció queda rebutjada amb l’abstenció de la CUP.

A l’apartat de Preguntes intervé l’oposició (PSC) i la CUP, que no és al govern ni tampoc
a l’oposició. En Lluís Valls, en nom del PSC, pregunta per què no hi ha dades sobre la
COVID-19 a Gelida, també sobre el risc pels arbres de Can Pàmies sobre l’escola
Montcau, les esquerdes al mur de Cantillepa, el pas de vianants que falta a les Cases
Noves un cop acabades les obres del pont. En Rubén López, per la  CUP, pregunta sobre
el cens d’adn dels gossos, els casals d’estiu, la contractació del nou tècnic d’esports, el
pagament d’impostos pels edificis propietat de l’església catòlica, el mal funcionament
dels contenidors soterrats, la conciliació de la vida laboral i familiar obrint els casalets
d’estiu, la recollida estris de les famílies a les llars d’infants.
El ple acaba a la 1 de la matinada, cinc hores després d’haver començat.
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ACTES PLENS ONLINE
Tot parlant del ple, recordem que la Diputació
està digitalitzant les actes, i que ja estan
disponibles al públic des del 1644, amb els
Llibres del Comú, fins als anys 70.
https://bit.ly/3do1m26

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

CONCURS PORTADA DEL PROGRAMA DE FM
Fins al 12 de juny pots presentar el teu disseny. El guanyador, serà portada i cartell de
la Festa Major. https://bit.ly/2MkJeKp

PER QUÈ GELIDA NO ES BENEFICIA DE SER POBLE MENOR DE 10.000 HABITANTS
Els municipis de menys de 10.000 habitants amb una densitat de població inferior a 100
habitants per km 2 que estiguin en fase 0 o 1 són els que es poden beneficiar. En aquest
cas, el municipi de Gelida té una densitat de població de 288,40 habitants per Km².
https://bit.ly/2XMx7LK

MASCARETA A MENYS DE 2M
Des del 21 de maig, cal portar obligatòriament mascareta sempre i quan no es pugui
mantenir una distància entre persones de 2 metres com a mínim. Tant al carrer o a l’aire
lliure, com en espais tancats que estiguin oberts al públic. https://bit.ly/2MgaUQY
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PER SORTIR AL CARRER
Aquests són els consells de la Generalitat:
Abans i després de sortir, renta't bé les
mans i procura, siguis adult o infant,
usar mascareta.
Mantén sempre la distància de 2 m amb la
resta de persones que no t'acompanyin,
evita grups i aglomeracions i no t'aturis
als carrers i espais d’ús públic.

AJUTS PER PAGAR EL LLOGUER
La Generalitat ha obert una línia d’ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats
de lloguer, des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i dels
subministraments bàsics que igualin o superin el 35% dels seus ingressos.
https://bit.ly/2XgSLbO

LES FASES DEL DESCONFINAMENT A GELIDA
El confinament va començar el 16 de març
El 27 d’abril comencen a sortir els nens
Dissabte 2 de maig, sortir a passejar i fer esport
Dilluns 4 de maig reobre el petit comerç
Dilluns 18 de maig, Gelida entra en Fase 0,5
Dilluns 25 de maig, entrem en Fase 1
Dilluns 1 de juny, circulació àrea metropolitana
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/

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

Entrevistes a Ràdio Gelida
Podeu escoltar-les en aquests podcasts:
Lluïsa Llop, 16 maig. Fase 0,5 del confinament http://www.ivoox.com/51104653
Marga Bertran, 10 maig. Coronavirus https://bit.ly/3eiPgHp
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

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.
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#JoEmQuedoACasa
#AGelidaGuanyaremElCoronavirus


