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“No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni”
(Muriel Casals, Concert per la Llibertat 2013)

Editorial
SANG, SUOR I LLÀGRIMES
El debat sobre els comptes de la Casa Gran aquest mes de juny ha estat d’un patiment
extrem. El ple de la sang va ser el dia 16, quan l’oposició del PSC i la CUP liquidava la
proposta de pressupost del govern municipal d’ERC-Primàries-Comuns.
En un 2020 aclaparat per la pandèmia i pels desperfectes dels aiguats, en el qual es
preveu un 20% menys d’ingressos municipals i un increment notable de la despesa
social, és imprescindible disposar d’un pressupost que aguanti l’escomesa.
Les llàgrimes d’impotència davant el que venia a sobre es van transformar, al cap de
dues setmanes, en suor de treball per arribar a un acord. El ple del dia 30 aprovava un
gruix important de modificacions del pressupost. Bàsicament, inversions en obres per
les pluges. Ara amb el vot a favor de la CUP i l’abstenció del PSC. Canvi de ritme.
Gelida mereix que l’Ajuntament aprovi acords per tirar endavant. Ningú entendria que
ens encalléssim per disputes partidistes.
D’aquest episodi tots n’hem pres nota i hem après lliçons importants. Des d’Esquerra
tenim els braços oberts. I no solament això: sabem que hem de ser els campions del
diàleg. I si pot ser, sense sang ni llàgrimes. Amb la suor, ja hi comptàvem. 

Fa un any es formalitzava l’acord de govern
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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

LA NOVA REALITAT
Aquest ha sigut un mes en que anem completant aquest retorn al que el govern espanyol
en diu “nova normalitat” i que jo prefereixo dir nova realitat, perquè em sembla més
acurat al que ens passa. En nostre dia a dia és el que és, però el que no és, és normal.
En aquest retorn hi ha una feina ingent per anar sabent com adaptar-nos fase rere fase,
al que podem tornar a fer. Ara, som ja en una etapa d’estabilització, basada en la
distància social, l’ús de mascaretes i la freqüència de l’higiene, especialment de les
mans, i en la convivència en grups estables de contactes. Amb això, hem d’anar aprenent
a viure amb la COVID19 fins que la immunitat de la població – o una vacuna – les
converteixin en una malaltia crònica i puntual, no greu.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020, NO
També aquest mes ha sigut a l’ajuntament de Gelida el mes dels pressupostos.
El 16 de juny PSC i CUP rebutjaven l’aprovació del pressupost municipal per
enguany, un pressupost que es presentava evidentment tard, perquè primer es
van voler estudiar i analitzar acuradament despeses i ingressos municipals, i,

després, l’entrada de la
COVID19 va provocar haver
de reformular-los
íntegrament.
El govern municipal va presentar el
pressupost i el pla de reactivació
econòmica i mesures socials que hi
anaven aparellats als grups de
l’oposició el 28 de maig, explicant-
los que era una proposta oberta a lesCamí de Can Batllevell
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aportacions de tots els grups. 18 dies després, sense haver fet CAP APORTACIÓ, PSC i
CUP votaven en contra dels pressupostos. No van voler fer ni una sola proposta en 18
dies per millorar el pressupost menystenint les necessitats dels veïns i veïnes, en especial
dels que pitjor ho passen en l’actualitat, que al final, són els qui es beneficien de les
inversions i despeses de l’ajuntament.
El pressupost 2020 suposava una rebaixa del 19% amb relació al de l’any 2019, passant
de 8,3M (un cop modificat el 2019), als 6,7M d’enguany, i comportava una important
reducció d'ingressos, amb la caiguda d'impostos i de la recaptació per activitats
educatives, formatives, lúdiques i esportives que s’han aturat, però també la voluntat
de donar resposta a la crisi mitjançant l’ajuda a persones, famílies, professionals i
negocis locals impactats per l’aturada econòmica. L’Ajuntament vol fer tot el possible
per reactivar l’economia local, incidint en la promoció econòmica i mantenint la despesa

pública per frenar la caiguda de
l’activitat econòmica, endeutant-
se si cal. I fer-ho mantenint íntegra
la seva plantilla, sense acomiadar
ningú malgrat l’aturada
d’activitats.
Es va fer una anàlisi detallada de
cada àrea, per prioritzar les
despeses imprescindibles i per
rebaixar altres despeses. També
s’ha estalviat en activitats que

s’han suprimit o reduït (culturals, esportives, gent gran, etc.), o que no es podran dur a
terme com estaven previstes (cas de la Funifira).
Amb l’estalvi s’ha aconseguit incrementar la despesa social, que més que despesa és
una inversió corrent imprescindible per a què molts gelidencs i gelidenques puguin sortir
endavant. Les subvencions assistencials passaven de 20 mil a 45 mil euros. Els ajuts
alimentaris, de 29 a 40 mil. La formació professional per a aturats, de 30 a 40 mil. La
promoció econòmica, de 3 a 10 mil. El suport al comerç local, d’1,4 a 5 mil. Cap d’aquests
augments es podrà dur a terme.
De la mateixa manera, el pressupost comportava per fer front a un paquet d’inversions
urgents un ajut de caixa de la Diputació per 200 mil euros, a 10 anys i sense interessos.
Són inversions necessàries a conseqüència de les pluges de primavera: neteja
perimetral com a franja de protecció contra incendis del nucli urbà i de Martivell, mur
del carrer de Can Sàbat (amb carrer Pau Vila), mur de l’escullera del riu Anoia al camí del
Puig a Can Roig, mur per estabilitzar el camí de la Valenciana, camí de can Batllevell,
talús al camí de Can Valls sota l’AP7 (amb el risc per l’estabilitat de la pròpia autopista),
reforma al pati del Montcauet que filtra aigua a la llar d’infants, també als terrats del CIC

Esllavissada al barri de La Valenciana



4

i del Centre Cultural, reforç del pas superior del Funi a l’Avinguda Catalunya, ampliació
de voreres davant l’escola Montcau per seguretat dels infants. Menys urgent, la
renovació final d’enllumenat en tecnologia led al poliesportiu, pàdel i tennis, i part del
polígon Molí Nou.
El vot en contra del PSC i de la CUP ens sembla un fet irresponsable i greu, que nega els
recursos previstos per a la protecció social i la reactivació econòmica de Gelida davant
els efectes de la Covid-19, així com tampoc es podran tirar endavant les inversions
urgents per refer les conseqüències dels aiguats en vies públiques i protegir de l’aigua
edificis municipals com la Biblioteca i el CIC- Les Monges o obrir les franges de protecció
contra incendis.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020, SÍ
Afortunadament, poc després de la celebració d’aquest ple, vam començar a parlar amb
els grups de l’oposició en dues línies: primera, els vam proposar la celebració d’un ple
extraordinari i urgent per recuperar íntegrament les inversions que preveia el
pressupost rebutjat, ja que són imprescindibles per Gelida, i, l’altra, anem negociant una
modificació del pressupost vigent per incorporar nova despesa per a les despeses socials

i imprescindibles que cal fer. En
aquest segon cas, seguim

negociant.
En el primer cas, el ple es va
celebrar el 30 de juny, i es va
aprovar el Pla d’inversions 2020
amb el vot favorable de la CUP i
l’abstenció del PSC. Així doncs,
Gelida podrà tirar endavant unes
inversions de manteniment i
adequació molt necessàries i que

era molt important poder executar aquest 2020 per no agreujar el manteniment de
diferents punts del municipi. Gràcies a aquestes modificacions, es podran arranjar
diferents camins del municipi i reparar murs d’escullera que s’han vist afectats i
malmesos per les fortes pluges d’aquesta primavera. També es reforçarà el pas superior
del túnel del Funicular a l’Avinguda de Catalunya o diferents treballs forestals d’obertura
de franges de prevenció d’incendis. A més, l’Ajuntament també ha decidit millorar la
seguretat viària urbana i preveu incrementar la vorera a la sortida de l’escola Montcau,
i fer actuacions de reforma del parc de la Llar d’Infants del Montcauet o tasques de
manteniment en diferents edificis municipals per impermeabilitzar el terrat del CIC i
reparar la coberta del Centre Cultural.

Camí de Can Valls. Cal reforçar el talús sota l’autopista
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QUÈ PODREM FER
Tot seguit s’enumeren les partides que han vist incrementat el seu pressupost, sumant
un total de 272.245 euros, gràcies a la modificació de crèdit efectuada per l’Ajuntament:
- Mur escullera camí de Can Sàbat
- Arranjament escullera Anoia al camí del Puig
- Mur escullera Camí de la Valenciana al Puig
- Reforç pas superior funicular Av. Catalunya
- Ampliació voreres, formació d’orelles
- Arranjament camí Can Rosell de la Llena
- Treballs forestals franja protecció incendis

- Adequació camí Costes Can Duran
- Adequació camí Can Batllevell
- Adequació camí Can Valls
- Reforma pati llar infants Montcauet. Fase2 –Adequació espai exterior
- Impermeabilització terrats
- Reparació coberta CIC i Centre Cultural
- Renovació de l’enllumenat en tecnologia led al poliesportiu, pàdel i tennis, i part
del polígon Molí Nou.
Agraïm, i molt, aquest canvi d’actitud dels grups de l’oposició i ens posem absolutament
a treballar per aconseguir grans consensos que facin avançar Gelida. I comprometent-
nos a fer-ho molt millor per part nostra per facilitar-los en tot moment.

Esllavissada al Camí de Can Sàbat, cal fer un mur
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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

Amb la desescalada finalitzada ens trobem de ple a l’etapa de represa.
Aquesta situació no ha de ser un sinònim de relaxació. Certament pot sobtar els
procediments i protocols que es demanen pel retorn a les activitats en els diversos
àmbits, com és el cas de l’esport i el turisme, dels més afectats per la pandèmia. Encara
més si ho comparem amb algunes actituds irresponsables que malauradament ens
podem trobar en el dia a dia. Sens dubte és feina de tothom, tant individual com dels
que som a la gestió pública, continuar aplicant amb responsabilitat les normatives de les
autoritats sanitàries.

CASAL D’ESTIU EN MARXA
Amb el context actual per les restriccions que indiquen les autoritats sanitàries s’ha

reduït l’oferta de lleure a l’estiu arreu del país. Però
creiem que, encara que diferent, calia fer l’esforç per
oferir un
casal d’estiu a Gelida als nostres infants ja que tant
l’Estiuviu com l’Estiuesport o els campus i cursets
esportius no es podien desenvolupar com els darrers
anys. Amb aquesta limitació a les activitats esportives
es va coordinar una oferta conjunta amb les regidories
d’Educació, Joventut i de l’Escola de Música. Per tal
de complir amb els objectius establerts i actuant
segons els protocols adients en l’actualitat, comptem

amb un gran equip de monitors i monitores que vetllaran en tot moment per la diversió
i seguretat dels infants.
Teniu la informació de l’inici del Casal a https://bit.ly/2YzAbw6

OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL
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Tal com vam anunciar, el 26 de juny es va obrir la Piscina Municipal. Som conscients que
alguns ajuntaments han decidit no obrir-la però creiem que calia fer l’esforç per donar
el servei a tota la població de la piscina municipal. Com la resta d’instal·lacions
esportives, la piscina ha tingut en aquest temps el millor manteniment i es va obrir amb
totes les comoditats a excepció del bar, que no estarà disponible ja que les
recomanacions tècniques indicaven que excepcionalment havia de ser així per evitar
aglomeracions. Igualment tothom pot entrar una ampolla d’aigua per persona o
comprar-ne a la taquilla.

Els protocols d'accés, aforament,
seguretat, higiene i desinfecció
decretats per les autoritats
sanitàries obliguen a una sèrie de
condiciones excepcionals per
gaudir del servei. Cal cita prèvia,
per tant s’admet accés amb
reserva online al web
http://pistesgelida.cat. L’horari és
el següent: De 10 a 13 hores, de
13:30 a 16.30 hores i de 17 a 20
hores. La mitja hora entre aquestes

franges està destinada a la neteja i desinfecció del recinte i per tant sense usuaris a la
piscina. L’aforament serà un terç de l’habitual per tal que tothom pugui mantenir la
distància física de seguretat. Els preus també canvien per fer-los proporcionals a les
franges horàries. Enguany excepcionalment no hi haurà sessions de piscina nocturna
perquè no ho permeten les condicions de control i seguretat. Teniu al detall tota la
informació a https://bit.ly/3enTfmx

CLOENDA DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Com sabeu, malauradament per les mesures de prevenció contra el coronavirus, aquest
any no s’ha pogut realitzar la cloenda de l’Escola Esportiva Municipal de forma
presencial, però sí que cada grup ha pogut continuar amb els seus monitors amb la
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dinamització de l’activitat física
mitjançant els vídeos al canal de
Youtube de l’Ajuntament, més de
70 vídeos publicats, i les classes
online amb un particular comiat
de la temporada. Estem
esperançats que l'Escola Esportiva
Municipal tornarà passat l’estiu,
gràcies a l’evolució positiva de la
pandèmia, amb l’inici del nou curs.

Mentrestant animem a tots els alumnes a participar de les Activitats d'Estiu.
Podeu veure el vídeo de cloenda de l’EEM a https://bit.ly/3gcvNZY

ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU
Tot i els condicionants en l’etapa de represa, l’esport és molt important per la nostra
societat i ha de continuar endavant. Tant des del Patronat d’Esports com des de les
entitats esportives s’organitzaran diverses activitats que seguiran tots els protocols de
seguretat, higiene i desinfecció a les instal·lacions esportives. Aquestes es troben totes
a disposició dels clubs, sempre sota l’avaluació tècnica de l’adequació de l’activitat
proposada amb els requeriments exigits per les autoritats sanitàries on la distància de
seguretat és la regla d’or. Pel que fa al Patronat, vam recuperar la darrera quinzena de
juny i en fase 2 de desconfinament les activitats dirigides per a adults que podien
realitzar-se. Ara ja facilitem pel juliol la possibilitat d’Aquagym, Pilates, Karate, Ioga i
Aeròbic.
Teniu aquesta oferta esportiva detallada a https://bit.ly/3i4nmlh

CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Al passat ple municipal del 16 de juny es va aprovar la creació del Consell Municipal
d'Esports i constitució de la comissió d'estudi del seu funcionament. L’objectiu és
establir el contingut de les polítiques esportives al municipi de forma participativa
entre tots els actors que hi estan implicats, on totes les entitats esportives estiguin
representades. Aquest ha de ser un òrgan clau en el debat i la definició del sistema
esportiu local.

TORNA EL FUNI I EL CI DEL CASTELL
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L’activitat turística torna de mica en mica i l’element més singular de Gelida, el Funi, ja
torna a pujar i baixar els caps de setmana i festius
assenyalats. FGC va informar l’Ajuntament que el 20 de
juny es restabliria el servei després d’haver-se suspès el
13 de març per la a conseqüència de la crisi sanitària de
la COVID-19. El Centre d’Interpretació del Funicular ja
va obrir les seves portes en Fase 1 del desconfinament
en el seu horari habitual de 10 a 14h, els caps de
setmana i festius. Els visitants poden descobrir la
història d’aquest emblemàtic patrimoni gelidenc així
com la maqueta del Funicular i una nova projecció
audiovisual. Continua també el seu servei de Punt

d’Informació Turística. El Centre d’Interpretació del Castell de Gelida, operat per
l’Associació d’Amics del Castell de Gelida, retorna a la seva activitat l’1 de juliol oferint
els serveis habituals a l’estiu seguint totes les mesures higièniques i de prevenció
establertes.

NOVA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA PATRIMONIAL
Gelida té un patrimoni modernista molt destacable que s’ha de promocionar. Tenim la
Ruta Modernista un cop al mes i properament comptarem amb una senyalització
turística dedicada. Aquesta acció servirà per reforçar el coneixement de l’arquitectura
de l’època. Els visitants podran passejar i conèixer, mitjançant les tendències en
senyalització turística més actuals, els edificis construïts arrel de l’estiueig de finals del
segle XIX i principis del XX. Hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona
que ens ajudarà a posar en valor aquest recurs turístic.

ART I ESTRELLES
Per una millor promoció i estabilitat dels bars i restaurants, definitivament celebrarem
al setembre el nou esdeveniment gastronòmic previst per la primavera, el qual vam
ajornar per la pandèmia. Ara bé, estem preparant per a la data prevista del 8 d’agost
una nova edició de l’Art i Estrelles al Castell. Una activitat que enguany serà especial per
haver-la inclòs dins la promoció de descomptes d'activitats turístiques per al personal
sanitari en agraïment per la seva acció a la crisi del coronavirus.

CONTINUA LA REPROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS...
Cancel·lació de la Cloenda del Festival de les Activitats de Dance de l’Escola Esportiva
Municipal 2019-2020 prevista pel 12 de juny
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Cancel·lació de la Cloenda de l’Escola Esportiva Municipal 2019-2020 prevista pel 19 de
juny

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

APARCAMENT EXPRÉS AL CARRER MAJOR
El passat 8 de juny i amb l’entrada a la fase 2 va començar de nou el funcionament de la

zona blava i la rotació
d’aparcament al carrer Major.
Aquesta reactivació afecta els
aparcaments situats en zones
blaves i l'aparcament exprés de
màxim 20 minuts del carrer
Major, des de la plaça de
l'Església fins al C/ Barceloneta,
una zona on es prioritza el
vianant.
A més, la zona blava del Passeig
Rossell i Massana que ha deixat
de ser transitable s’ha reubicat
en altres zones habilitades per a

poder aparcar.
L’ajuntament té el compromís amb els botiguers d’aplicar l’aparcament rotatori durant
uns mesos i posteriorment decidir sobre el tancament peatonal del carrer Major.
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COTXES A LA FONT FREDA
Aquella mateixa setmana, es va començar a multar els cotxes que accedeixen fins a la
Font Freda fent cas omís als senyals de trànsit i no utilitzant l’aparcament habilitat del
dipòsit. Recordem que és un entorn natural que cal preservar i que té fàcil accés per
poder gaudir del passeig a peu.

PARCS INFANTILS, NETEJA D’URGÈNCIA
Fa quinze dies, amb l’entrada
sobtada i exprés cap a la “nova
normalitat” es va prioritzar aquell
mateix divendres dia 19 la
desbrossada i la desinfecció dels
12 parcs infantils en un sol dia per
a poder-los obrir el mateix
dissabte 20 de juny.
Quan amb una diferència de 36
hores es va passar de la fase 2 a la
“nova normalitat” la gent de la
brigada va estar al peu del canó i
des d’aquí vull fer-los arribar la
meva felicitació per la feina ben
feta i la ràpida actuació que van
tenir.

PLANS D’OCUPACIÓ
Finalment, a partir del dia 15 van començar 4 plans d’ocupació a mitja jornada. Dos
d’ells s’ocupen íntegrament a la desinfecció diària dels 12 parcs, degut a la seva
reobertura,  que hi ha a Gelida. Cada vegada que entra un membre nou es compra un
equip de treball i  de protecció exclusiu per al treballador.

APP MOKKEDO
Es va fer una reunió amb els botiguers per a presentar-los una nova APP que podria ser
una eina de gestió del comerç al nostre poble. Va tenir una bona rebuda entre els
participants. Aquesta APP ja havíem estat parlant en anteriors publicacions i ara s’ha
presentat de manera oficial als comerciants del poble.
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COMIAT A LA SABATERIA GALCERAN
Per acabar, el passat 13 de juny acompanyat per la
nostre alcaldessa vam acomiadar-nos de la Paquita
Canals que tancava la botiga per a jubilar-se després
de més de 40 anys calçant-nos a tots els gelidencs.

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

CASAL DE JOVES A L’ESCORXADOR
El dia 1 de juliol hem inaugurat un casal de joves a l'escorxador.

El Casal de Joves de Gelida serà un espai per a
ells, un punt de referència juvenil i un nucli
aglutinador de serveis, tallers, activitats,
relacions i recursos.
Les activitats que s’hi faran, han estat i seguiran
estant treballades amb un grup de joves i
l'Assemblea de Joves, amb la dinamitzadora
contractada per aquest estiu.
Els tallers proposats inicialment son:
Taller de Rap, taller grafitis, taller de calistènia,
taller de Skatepark, taller de cuina vegana,
taller d'edició de vídeo....
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També es faran sortides dins i fora de Gelida.
El Casal de Joves volem que sigui punt de trobada i que a banda de venir a fer tallers i
activitats, sigui també un lloc per compartir, conversar, fer jocs de taula....
Estarà obert 30 hores a la setmana repartides en mati i tarda.
Des de la regidoria donem molta importància a aquesta actuació, perquè les activitats
d'educació en el lleure afavoreixen el creixement integral de la persona, transmetent
valors com la solidaritat i el compromís.

OBRE EL CASAL DE LA GENT GRAN
Des del 29 de juny el Casal de la Gent Gran
és obert, amb totes les mesures higièniques,
de protecció i d'aforament necessàries.  Per
tal d'evitar contagis, s'haurà de respectar
totes aquestes mesures i la mascareta serà
obligatòria per accedir-hi.
De moment obrim de dilluns a divendres de
12:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00h
S'ha preparat tot el local del Casal perquè
puguin fer les activitats amb total seguretat

LLARS D’INFANTS
A les llars durant aquest mes de juny, s'hi ha fet un treball molt important. Han
treballat les dues plantilles de les dues llars juntes, analitzant les maneres de treballar
de cadascuna de les llars per tal d'elaborar un projecte educatiu únic per a les dues
llars. Aquest projecte ja està elaborat i per primera vegada, l'Ajuntament de Gelida
tindrà dues llars amb un projecte educatiu comú.
Ara, el pas següent és elaborar la programació de curs que ja s'ha començat a fer
aquest mes de juliol. Aquest treball se seguirà fent amb les educadores de les dues
llars.
Estem esperant les directrius del Departament d'Educació per tal de saber quines seran
les ràtios per les aules i poder organitzar el curs vinent.
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T’interessa saber...

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL DEL 16 DE JUNY
Sessió ordinària, de nou telemàticament amb els regidors des de casa.
El vot en contra del PSC (6) i de la CUP (1) nega l’aprovació dels comptes de
l’Ajuntament de Gelida per aquest any, presentats per l’equip de govern d’ERC-
Primàries-Gelida en Comú (6).
Més amunt hem explicat aquest ple, a l’apartat de l’alcaldessa Lluïsa Llop.

“El que més lamento -ha manifestat
l’alcaldessa- és aquesta politiqueria
mal entesa que ha portat
conjuntament a PSC i CUP a no
voler fer ni una sola proposta en 18
dies per millorar el pressupost
menystenint les necessitats dels
veïns i veïnes, en especial dels que

pitjor ho passen en l’actualitat.”
Tant la portaveu de Primàries, Montse Rovira, com la de Gelida en Comú, Anna Vadillo,
han defensat la importància d'aprovar aquests pressupostos reals i socials,
absolutament necessaris per Gelida.
El portaveu del grup socialista, Lluís Valls, ha justificat el seu vot en contra per la falta de
diàleg i de participació, així com per discrepàncies en els criteris del pressupost.
Per la seva banda, el regidor de la CUP, Rubén López, ha alçat la mà per votar no, sense
dir ni una sola paraula ni fer cap proposta. És un posicionament incoherent, després que
fa un any va donar suport al canvi de govern republicà a Gelida i va signar el programa
d’actuació per als quatre anys de govern.
A conseqüència de la no aprovació dels pressupostos (que inclouen també el Patronat
d’Esports i el Patronat de Ràdio Gelida), l’alcaldessa ha hagut de retirar de l’ordre del dia
el paquet de mesures socials i per a la reactivació econòmica, que anaven vinculats al
pressupost.
El ple tracta un punt referit al Polígon industrial de Can Joncoses. L’empresa promotora
ha proposat un canvi urbanístic per fer les naus industrials en parcel·les més grans,
mantenint el volum edificable. L’ajuntament desestima la proposta per tot un seguit de
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deficiències en el plantejament, que haurien de resoldre en tres mesos (aprovat per
unanimitat).
Primer pas cap al Consell Municipal d’Esports, constituint una comissió d’estudi. El PSC
interpreta que és un primer pas cap a la desaparició del Patronat. (PSC vota no, abst
CUP)
Lluïsa Llop informa que hi haurà parada a Gelida del bus a la UAB. Aquesta línia de bus
està prevista que funcioni de cara al curs 2021-22.
El Ple acaba amb algunes preguntes de l’oposició i també del públic, enviades per email
al tractar-se d’un ple telemàtic.
Per veure el ple aneu a https://www.youtube.com/watch?v=l4JZy6vpCds

CRÒNICA DEL PLE DEL 30 DE JUNY
Ple extraordinari en el que s’aprova el paquet d’inversions que havia quedat bloquejat

dues setmanes enrere. Després de
converses entre els tres grups,
s’arriba a aquest ple amb
l’abstenció del PSC i el vot
favorable de la CUP.

Es tracta d’un crèdit de 200.000
euros de la Diputació, a 10 anys i
sense interessos, que permet
realitzar les inversions que es van

explicar al ple anterior.
Podeu veure el ple a https://www.youtube.com/watch?v=jR607PvGGMs

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
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COVID-19
En la Fase anomenada de la “nova realitat”, podeu consultar les mesures a tenir en
compte, en aquest enllaç https://bit.ly/2BOVMI8

SENSE RENFE
No hi haurà trens entre Sant Sadurní i Martorell, per tant tampoc a Gelida, probablement
a mitjans de juliol, perquè Adif ha de fer unes obres al túnel de Martorell. Encara no
han comunicat les dates exactes ni els horaris dels busos alternatius.

ATENCIÓ SANITÀRIA
De moment cal contactar via telèfon o al web La Meva Salut. Us faran una primera
diagnosi i, si cal, us donaran hora. Sí que es fa atenció presencial per urgències. Aquí
teniu més info https://bit.ly/3eNdxpM

LA MEVA SALUT
És molt recomanable omplir la sol·licitud per poder entrar online a La Meva Salut. Allà
podeu consultar els vostres informes mèdics, anàlisis fets, etc. També es concerten les
visites al metge de capçalera o infermeria, tot i que ara mateix no es pot, fins que passi
aquest episodi de pandèmia.
Per entrar a La Meva Salut: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
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PRESOS POLÍTICS
Hem reprès les anades a Lledoners. Ara que els presos ja surten entre setmana, en Joan
Bonanit els fa les salutacions els dissabtes i diumenges.
De Gelida hi anirem cada primer diumenge de mes.
Ens hi posem el 5 de juliol, a les 19:15. El passat 21 de juny, aprofitant la fi del
confinament, els vam fer una primera visita.

Estarem atents a les notícies sobre la concessió del tercer grau als presos i a com afectarà
aquesta nota situació a les accions del Joan Bonanit.
Podria donar-se el cas que el dia 5 fos la darrera anada a Lledoners, o fins i tot que es
pugui suspendre i, com desitgem, els presos són a casa.

Entrevistes a Ràdio Gelida
Podeu escoltar-les en aquests podcasts:

Lluïsa Llop, 16 maig. Fase 0,5 del confinament http://www.ivoox.com/51104653
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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

#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.
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