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MESURES SOCIALS 

Suport a les famílies 

1. Pagament de beques menjador en aquells serveis municipals (escoles bressol, 

centres oberts) i també complementar la decisió adoptada per la Generalitat en 

relació a les beques menjador. 

2. Les famílies no hauran de pagar les Escoles bressol municipals, ni activitats 

extraescolars organitzades pel consistori durant el temps que aquestes estiguin 

tancades. 

3. Habilitació d’un telèfon gratuït per a les persones que necessiten suport en les 

tasques de la vida diària. 

4. Reducció de la tarifa de l’aigua durant el segon trimestre de l’any (per exemple: 

establir un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m3/ 

trimestre) o sigui, 166 litres/dia tindran cost zero). 

5. Creació d’una xarxa de contacte telefònic de seguiment a persones grans que 

viuen soles. 

6. Àpats a domicili a baix cost per a aquelles persones més vulnerables. 

7. Ajudes a l’habitatge: ampliació de la partida d’ajuts al pagament de lloguer 

d’habitatge per a aquelles famílies que no hi puguin fer front. 

8. Impuls de noves línies de suport econòmic destinades al pagament d’aliments i 

subministraments. 

9. Ampliació del servei de teleassistència. 

10. Servei d’una línia de WhatsApp contra la violència masclista durant el 

confinament. 

11. Assessorament psicològic per a persones que ho necessitin.  

12. Programa de desinfecció a l'exterior de residències de gent gran, a centres 

residencials per a persones amb capacitats diverses i a les empreses de 

serveis funeraris. 

13. Atenció psicològica gratuïta per atendre a les persones que presentin malestar 

emocional a causa del coronavirus. 

 

Persones sense sostre 

1. Habilitació d’espais per a l’acollida de les persones sense sostre i d’aquelles 

persones amb necessitats d’habitatge. 

 

Xarxes de voluntariat 

1. Xarxa de voluntariat per atendre a les persones més vulnerables en aquelles 

activitats bàsiques de la vida diària (compra, farmàcia, ...). 

 


