
durant la
segona setmana
de l’estat d’alarma
decretat pel govern
davant la crisi de
la covid-19



Aquest document és una actualització de l’informe que es va emetre la setmana 
pasada per part de l’àrea de Drests Socials de l’Ajuntamente de Sant Fost en relació
a les tasques i les serveis prestats durante l’estat d’alarma arrel a l’emergència
sanitaria pel COVID-19 al municipi per part dels Serveis Socials bàsics. 

A continuació es detallen els serveis prestats durant la setmana del 23 al 27 de març.

Nou Servei de Voluntariat. S’ha  coordinat amb els Voluntaris de Sant Fost i l’Ajunta-
ment un nou servei de voluntariat que permeti coordinar i agrupar a totes les persones 
que estiguin dispusats/des a col·laborar amb els Serveis Socials bàsics a prestar ajut a 
les persones grans, gent vulnerable o amb mobilitat reduïda.

Aquesta coordinació es fa mitjançant un nou protocol mitjançant les persones interessa-
des s’han d’adreçar al correu voluntariat@santfost.cat i especificar un conjunt de dades 
personals mínimes i aquesta informació pasa a la base de dades de l’Ajuntament, on és 
gestionat per la persona responsable de cordinar-ho i es truca a les persones per poder 
assignar tasques específiques en funció de la demanda dels usuaris i les usuàries de 
serveis socials.

Targetes Moneder. S’han anat a buscar les 58 targetes moneder al Consel Comarcal 
del Vallès Oriental i s’ha elaborat un protocol per fer arribar les targetes als usuaris i les 
usuàries.

Ens hem coordinat amb Protecció Civil per poder portar les targetes a domicili a les famí-
lies usuàries per tal d’evitar l’aglomeració de persones i garantir el cumpliment del confi-
nament i la salut de les famílies.

Servei de Psicología gratuït. S’han posat en marxa un servei de Psicología gratuït per 
a la ciutadania La finalitat del servei és vetllar pel benestar dels nostres veïns i veïnes en 
una situació excepcional com aquesta i donar un suport psicològic i emocional.

El número és el 689.102.007 i hi pot trucar tothom qui ho necessiti. De 9h a 13.30h, els 
Serveis Socials realitzaran una selecció de les trucades rebudes, prioritzant les més ur-
gents, i a la tarda es durà a terme l'atenció psicològica via telefònica.



Aquesta setmana hem realitzat més de 200 trucades des de Serveis Socials mitjançant
el servei d’atenció bàsica. Els temes de més rellevància tractats són el seguiment de 
menors, l’atenció i seguiment a persones grans i a gent vulnerable i la coordinació i el 
repartiment de les targetes moneder.

Els treballadors i les treballadores socials continuen amb el seguiment dels usuaris i 
les usuàries de Serveis Socials que tenim expedient obert i es realitzen actuacions en 
funció de les necessitats de cada cas.

Es detallen a continuació les coordinacions realitzades aquesta setmana:

• Coordinació amb les residències d’avis del municipi.

• Seguiment diari de persones amb problemes de soledat amb coordinació del
Voluntariat de Sant Fost.

• Coordinació amb la Creu Roja i Càrites pel banc d’aliments.

• Gestió i coordinació del servei de psicología amb les dues professionals i els usuaris
i les usuàries que truquen.i les usuàries que truquen.

• Coordinació i prestació del servei d’àpats a domicili amb l’empresa contractada i el
seu servei de transport.

• Gestionar les trucades de compres i tasques de suport per a les persones amb vulne-
rabilitat o mobilitat reduïda.

• Coordinació del repartiment dels aliments del banc d’aliments amb Càrites i Protecció 
civil als domicilis dels usuaris i les usuàries.

• Coordinació amb l’àrea bàsica de salut.

• Gestió i coordinació amb la Serradora per poder donar suport a les baixes de perso-
nal que tenen les residències d’avis municipals amb suplencies d’Auxiliars de Geriatria 
o infermeria.

•Coordinació del servei d’atenció domiciliaria per fer un seguiment del servei i de l’estat 
dels diferents usuaris i usuàries.

Es continua prestant servei d’atenció telefónic per part de l’equip técnic i profesional de 
l’àrea de Drets Socials. Em vist un gran increment de trucades als Serveis Socials al 
llarg d’aquesta setmana degut a la implementació de nosu serveis com les targetes 
menjador, el servei de psicología i l’increment de necessitat que ha patit la ciutadania
arrel de l’acumulació de temps en confinament. Calculem un increment entorn al 150% 
respecte a les dades de l’anterior informe.



Hem posat en marxa un nou protocol d’actuació davant les sol·licituds d’ajuts 
d’urgència social per poder donar resposta de manera adhient i ràpida a les necessi-
tats de la ciutadania donada la situació social i laboral que vivim al llarg de les darreres
setmanes.

Aquestes prestacions es destinen de manera prioritària a pagar subministres, fàr-
macs, productes de primera necessitat o lloguers de persones amb situació de pobre-
sa sobrevinguda o en situacions de risc acreditat.

El Servei d’atenció a domicili es continua prestant i s’aten a tothom que ho necessita. 
Tenim un total de 14 casos de SAD que s’han donat de baixa fins que millori la situa-
ció. Tot i així, es continua fent un seguiment de l’usuari o la usuària mitjançant truca-
des telefòniques.

A més a més, es realitza de froma periòdica un seguiment i una coordinació del servei 
d’atenció domiciliari amb l’empresa que el presta i el propi Consell Comarcal del Vallès 
oriental. També es fa seguiment dels casos a travès del portal Jano.

• La propera setmana tenim previst posar en marxa noves mesures per poder garantir 
el pagament de l’habitatge a la ciutadania.

• També estem treballant per elaborar propostes d’activitats i de serveis per la gent 
gran confinada per lluitar contra la soledat i promoure un confinament actiu i saluda-
ble.

• Tenim previst el reforç de Serveis Socials amb la contractació de personal de manera 
extraordinària i urgent.

•Continuarem reforçant la seguretat dels treballadors i treballadores de les residències 
mitjançant la donació d’equips de protecció individual.

• Demanarem material de proteció a la Diputació de Barcelona per poder aumentar 
l’estock dels epis dels diferents departaments de l’Ajuntament.

PRESTACIÓ  D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

PREVISIÓ PER LA PROPERA SETMANA
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