
Informe executiu
de la gestió de
Serveis Socials
de l’Ajuntament
de Sant Fost
durant la
primera setmana
de l’estat d’alarma
decretat pel govern
davant la crisi de
la covid-19



Casa Bastinos, queda tancada al públic i s’han suspès totes les activitats
per tal de protegir a la ciutadania i als treballadors i les treballadores i evitar
contagis. De tota manera, els treballadors continuen treballant a l’equipament
i a casa seva (teletreball), de forma coordinada per temes de seguretat. 

Durant la primera setmana de treball hem elaborat un control de l’activitat del
servei mitjançant les dades estadístiques que s’enumeren a continuació.

Els Serveis Socials municipals de Sant Fost ens ha activat un conjunt de mesures
d’urgència davant la situació d’alerta de la COVID-19.

Dijous 12 de març ja vam prendre les primeres mesures i vam reorganitzar els
equips de Serveis Socials per garantir un servei continuat i de qualitat al llarg
de les properes setmanes, tot vetllant per la salud dels nostres treballadors i les
nostres treballadores.

Hem adaptat els serveis que es presten en funció de les previsions d’estat d’alarmaHem adaptat els serveis que es presten en funció de les previsions d’estat d’alarma
tenint en compte que els Serveis Socials treballem amb població vulnerable de
totes les edats i que som un servei essencial municipal.

Totes les mesures el treball realitzat s’està coordinant diariament entre el personal
de l’Ajuntament, el coordinador de l’àrea, el regidor de Serveis Socials i el personal
del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant eines telemàtiques i reunions
a distància.

Els Serveis Socials de Sant Fost ha donat prioritat absoluta a l’acompanyament i la 
prestació dels serveis necessaris pels col·lectius amb major vulnerabilitat com són les
famílies i persones amb seguiment dels Serveis Socials i, en especial, a les persones
grans i la infància

Es detallen a continuació els serveis prestats durant la setmana del 16 al 23 de març.

Mesures socials i d’acompanyament
a la ciutadania general,
col·lectius específics
en situació de vulnerabilitat



Detallem a continuació les coordinacions que estem realitzant.

• Trucades a famílies i intervencions d’urgència per casos d’infància en risc, dones de
violència de gènere, salut mental i gent gran: 2

• Seguiment diari de persones amb problemes de soledat amb coordinació amb el
Voluntariat de Sant Fost: 12

 • Coordinació amb la Creu Roja per l’arribada d’aliments.

 • Coordinacions amb • Coordinacions amb ABS. Els casos que detectem amb la malaltia  o confinats fem
coordinació amb el treballador social d’ambulatori i aquest fa un seguiment sanitari.

• Coordinació amb l’arribada d’aliments al banc d’aliments de Sant Fost i entreg dels
aliments a domicili per evitar aglomeracions o possibles contagis a Mas Cantí.

• Coordinacions amb Servei d’Informació i Atenció a les Dones per fer seguiment.

• Coordinacions amb els hospitals de Granollers i Mollet del Vallès per gestió d’altes
i ingressos. Ens hem coordinat per a 4 casos

• Coordinació amb Mossos: 1• Coordinació amb Mossos: 1

•  Coordinació amb Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

• Coordinacions i actuacions sobre habitatge: 2 

• Coordinacions amb l’empresa del Servei d’atenció domiciliaria.

ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL

COORDINACIONS I SEGUIMENTS

Aquesta setmana hem realitzat 180 trucades des de Serveis Socials mitjançant el servei
 d'atenció bàsica. Aquestes trucades estaven relacionades amb els següents temes:
  
  - 68 famílies amb menors trucades per oferir donar-se d’alta al servei d’àpats  a
   domicili, en substitució de l’ajut de menjador.

  - 100 trucades a la Gent Gran del poble per diversos temes: Servei d’atenció a
      domicili, menjador social, acompanyament i altres temes socials.

  - 12 trucades a diferents persones per fer el seguiment diari amb coordinació amb
   el Voluntariat de Sant Fost.

A més a més, s’han rebut més de 60 trucades al número fix dels Serveis Socials.
Algunes consultes eren referent a temes socials o algún tràmit específic, d’altres eren
de persones vulnerables o amb mobilitat reduïda demanant ajuda per anar a l’hospital
o a comprar, problemes econòmics i moltes preguntes relacionades amb la COVID-19.

TTots i totes  les tècniques de Serveis Socials tenen accés als expedients i han revisat els
casos de ris per detectar necessitats i activar els serveis adhients.



Seguim oferint aquest servei i atenent a tothom que ho necessita. Inclús a les
persones que s’han donat de baixa temporalment del servei les estem contactant
periòdicament per fer-hi seguiment.

Els casos actius són 72. 

Àpats a domicili: es presta el servei a un total de 43 usuaris/es i famílies diàriament.
Això suposa un total de 215 setmanals. S’han donat altes noves per als infants que
tenen beca de menjador escolar de l’Ajuntament i són considerats casos de risc.

Suport a domicili: s’han realitzat un total de 7 suports a domicili aquesta setmana a
persones vulnerables o amb mobilitat reduïda: 4 persones per anar a comprar
medicaments, 2 persones per fer la compra de menjar i 1 trasllat a l’hospital.

S’ha complementat el servei que ofereix càrites per un servei de voluntariat amb
col·laboració de Protecció Civil per poder enviar els aliments als usuaris i usuàries
a domicili.

A més a més, s’està donant cobertura a les persones amb extrema vulnerabilitat que
ens demanen ajuda a Serveis Socials per portar les compres o lots de menjar
proporcionats per Creu Roja i medicació (han de ser persones soles, sense suport
familiar ni social). familiar ni social). 

Tots els casos estaran derivats pels Serveis Socials municipals. Es substitueix l’horari
del servei que passa de ser els dijous a ser qualsevol dia de la setmana..

TELEASSISTÈNCIA

SERVEI  D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

BANCS D’ALIMENTS

SERVEIS D’ÀPATS I D’AJUDA A DOMICILI 

Des de la Diputació de Barcelona ens han comunicat que s’ha ampliat el servei de
teleassistència inclús per als usuaris que no tenen telèfon fix. Es tracta de persones
majors de 80 anys que viuen soles o amb altres persones de la mateixa edat.

Estem treballant amb estadística perquè ens passin el llistat d’aquestes persones i
poder filtrar les dades amb les persones usuàries en l’actualitat. Als que no són
usuaris se’ls trucarà per mirar de comprovar necessitats.

TTeleassistència està trucant a les persones vulnerables de forma diària i si observen
alguna problemàtica, es posen en contacte amb Salut o Serveis Socials.

Els casos que tenen actualment aquest servei són 158.



Els i les tècniques de Serveis Socials fan un seguiment diari de les residències d’avis i
d’àvies del municipi via telefònica per comprobar si es troven bé i els hi manca alguna
cosa.
Es fa un seguiment de l’evolució dels avis i àvies per tenir informació del seu estat de
salud per poder actuar ràpidament en cas d’un possible contagi.

També s’ha subministrat material de suport i de protecció individual a les residències
que tenien manca d’aquests equips. En total 50 mascaretes, 100 bates i 10 capses deque tenien manca d’aquests equips. En total 50 mascaretes, 100 bates i 10 capses de
100 guants.

S'ha enviat una carta al jutjat de Mollet del Vallès a l'atenció del Jutge degà per demanar
la paralització de tots els procediments hipotecaris que hi ha actius a Sant Fost com a
mínim fins que s'acabi l'estat d'emergència sanitària.

També s’han fet dues actuacions en matèria d’habitatge: 1 gestió pel pagament del
lloguer i una altre en relació a la llei 24/2015.

COMPRES DE MEDICACIÓ 

BEQUES DE MENJADOR

HABITATGE

RESIDÈNCIES D’AVIS I ÀVIES

Serveis Socials ha establert amb el Voluntariat de Sant Fost aquest servei per oferir
compres de medicaments amb recepta a persones amb extrema vulnerabilitat, sense
suport familiar ni xarxa social i que no poden sortir al carrer.

Tots els casos estaran valorats pels Serveis Socials municipals.  

Les beques de menjador de l’Ajuntament les estem cobrint amb l’empresa d’àpats a
domicili. S’han trucat a 68 famílies de les quals s’en donen d’alta 5 infants.

Pel que fa a les beques de menjador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat,
està previst que facin targetes moneder per a les famílies. Encara no saben quin
protocol e seguirà per lliurar les targetes moneder, ni quan les tindrem.

Esperem indicacions des de la Generalitat sobre els tràmits i distribució.



Targetes Moneder: La Generalitat ha posat en marxa unes targetes moneder per
garantir els àpats a aquells menors que tenen un ajut de menjador escolar concedit.
La propera setmana arribaran 58 targetes moneder per les famílies de Sant Fost.

Banc d’aliments: està previst fer el repartiment dels aliments el proper dijous amb
l’ajut de Protecció Civil i càrites.

Voluntaris/es: Iniciarem una campanya d’inscripció i coordinació de voluntaris i
voluntàries que vulguin ajudar i donar suport als Serveis Socials Bàsics fentvoluntàries que vulguin ajudar i donar suport als Serveis Socials Bàsics fent
tasques de repartiment de menjar a domicili, medicaments i d’altres a les
persones amb mobilitat reduïda i persones vulnerables.

 Equios de protecció: S’iniciarà el repartiment de mascaretes, bates i guants
esterilitzats a les residències i centres públics que no disposen de material
suficient per garantir la seguretat i la salut de les seves treballadores i dels
seus usuaris i usuàries.

Reforç Serveis Socials:Reforç Serveis Socials: Tenim previst l’ampliació del personal de Serveis
Socials per reforçar l’àrea mitjançant el recolçament amb personal d’altres
àrees.

PREVISIÓ PER LA PROPERA SETMANA
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