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Sant Vicenç en Xarxa: un grup de suport i ajuda mútua
La pandèmia generada pel COVID-19 ha generat una situació d’alarma, fet que ha tingut
conseqüències a nivell social, mediambiental i econòmic. Davant d’aquesta situació, el veïnat,
les entitats i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts han impulsant Sant Vicenç en Xarxa, un
projecte de suport mutu que atén les persones més vulnerables del nostre entorn (gent gran
que viu sola, famílies monomarentals, persones afectades pel virus, persones que s'han quedat
a l'atur, etc.).
És imprescindible treballar per enfortir la comunitat, teixir xarxes de suport mutu i garantir la
protecció d’aquelles persones i grups que necessiten una atenció especial. L’objectiu de la
Xarxa, doncs, és donar resposta de forma comunitària a aquelles necessitats que es derivin de
l’actual conjuntura, i que puguin ser assumides per veïnes i veïns no professionalitzats, alhora
que es pensa en una estratègia a mig-llarg termini on es consolidi Sant Vicenç en Xarxa com un
projecte estable al municipi. Actualment la Xarxa disposa de diferents espais d’organització i
acció formats per entitats, veïnat i personal vinculat a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:




El grup de coordinació de la Xarxa
Les comissions de treball de la Xarxa (comunicació, voluntariat/necessitats, recursos)
Els grups de voluntaris/es (assegurats i no assegurats)

Les accions que es desenvolupen des de la Xarxa es poden agrupar en diferents categories:









Fer entregues domiciliàries aliments, medicaments i/o productes higiènics a persones
vulnerables.
Tenir cura d'animals de companyia: passejar-los, ajudar a garantir la salubritat a casa o
d'altres necessitats.
Oferir conversacions telefòniques a persones que es troben aïllades i que no tinguin
xarxes relacionals, com per exemple persones grans.
Detectar situacions de vulnerabilitat i derivar-les al serveis pertinents perquè puguin
ser ateses.
Ajudar a fer les entregues de lots d’aliments del Rebost (Banc d’Aliments).
Ajudar a elaborar mascaretes i bates, i repartir-les gratuïtament entre el veïnat i les
entitats.
Tasques de suport a l’activitat d’altres serveis públics, com per exemple Serveis Socials
i el Departament d’Educació.
Altres necessitats que es puguin detectar des dels diferents espais de participació de la
Xarxa.

Per tal de desenvolupar aquestes accions s’han generat protocols d’actuació i de gestió de la
informació. L’objectiu és garantir una ràpida connexió entre les demandes d’ajuda i les
respostes que puguin oferir els/les voluntaris/es de la Xarxa. Finalment, s’han generat
diferents elements de difusió per tal de donar a conèixer la Xarxa. És important fer saber a
tothom

que

no

està

sol/a,

i

que

pot

comptar

amb

l'ajuda

de

la

Xarxa.
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o
o
o
o
o

DERIVACIONS A
LA XARXA

A través de…

ENTRA LA
NECESSITAT

A través de…

Personal tècnic de l’Ajuntament
recull
tota la informació a un a base de
dades

SANT
VICENÇ EN
XARXA

DERIVACIONS
DE LA XARXA

Fem cerca d’un/a

VOLUNTARI/A
(mirem de repartir
els casos sota criteris
de proximitat i equitat)

Serveis Socials
Centres d’Atenció Primària
Rebost – Banc d’Aliments
Dept. Gent Gran
Dept. Educació

ES RESPÓN LA
NECESSITAT

Seguiment tècnic
del cas

Es posen
en contacte
amb la persona

SOLICITANT

ES RESPÓN LA
NECESSITAT

Personal tècnic de l’Ajuntament recull
tota la informació a un a base de dades

TRUCADES O CORREU

o
o

Correu: santvicencenxarxa@gmail.com
Atenció telefònica: 648195954 (dll a dv de 9h a 16h)
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Governança i marc d’actuació de la Xarxa
La governança de la Xarxa fa referència als espais i mecanismes que s’han acordat per tal
donar resposta al l’objectiu de la iniciativa. Cada espai disposa d’un referent tècnic de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que ofereix suport en la dinamització i gestió de
l’espai.
A continuació descrivim l’estructura organitzativa i els mecanismes de funcionament de la
Xarxa:

Detecció i derivació de necessitats
Per tal de detectar necessitats dels veïns i veïnes, i respondre correctament a aquestes, s’han
desplegat els següents mecanismes:












L’Ajuntament i el Departament de Gent Gran: s’ha organitzat a un grup de
voluntaris/es de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que, juntament amb el
Departament de Gent Gran, han fet trucades a les persones grans del municipi.
Aquesta tasca ens ha ajuda’t a connectar amb aquest veïnat i detectar moltes
necessitats.
Serveis Socials: és un agent clau un en la derivació de necessitats que són assumibles
pels voluntaris/es, ja que treballa estretament amb la població més vulnerable. La
coordinació tècnica de la Xarxa està en contacte amb Serveis Social i s’ha pactat una
metodologia de treball.
Centres d’Atenció Primària: són un servei que, igual que els Serveis Socials, atenen la
població des d’una relació de proximitat i fan un seguiment del seu estat de salut (físic,
mental, relacional...). Aquesta relació ens ajuda a connectar les persones més
vulnerables amb la Xarxa.
El Rebost: els Bancs d’Aliments també són un servei que aquest dies està realitzant els
seus encàrrecs habituals, ja que la gent ho continua necessitant. Actualment la Xarxa
de Voluntaris/es col·labora estretament en les tasques de distribució del Rebost.
El comerç de proximitat: La Unió de Botiguers/es de Sant Vicenç dels Horts, i altres
comerços no associats, són punts de relació quotidiana amb el veïnat. Molts
establiments han passat a ser agents col·laboradors, a tal nivell que han passat a ser
membres de la Xarxa. A tot aquests establiments s’ha deixat informació de la Xarxa
perquè la comparteixin i, alguns, han col·laborat fins i tot fent donacions. Entre
aquests cal destacar el paper de les Farmàcies. Aquestes són comerços del municipi
que, donat el seu coneixement tècnic i la seva relació de proximitat amb el veïnat,
esdevenen un agent clau en la detecció i derivació de necessitats. Totes les farmàcies
amb qui s’ha contactat han volgut cooperar i són espais on es distribueix informació i
mascaretes de la Xarxa.
Les entitats i el veïnat: les entitats són el múscul de la Xarxa, juntament amb el veïnat
a títol individual. Donat el seu caràcter comunitari, també tenen un paper clau.
S’encarreguen de fer de nexe amb el veïnat i els establiments de cada barri, alhora que
desenvolupen accions de la Xarxa coma voluntaris/es.

4



Protecció Civil: aquest Departament de l’Ajuntament, donada la seva expertesa i
coneixement en l’organització de voluntariat en situacions de crisi, ha aportat recursos
i indicacions que han servit per desenvolupar l’acció quotidiana de la Xarxa.

Els espais d’acció de la Xarxa
La Coordinació de la Xarxa
La coordinació efectiva de la Xarxa es dóna a dos espais diferenciats, però alhora
complementaris.




En primer lloc trobem el Grup de Coordinació, que aglutina entitats, veïns/es i
referents tècnics, tant de l’Ajuntament com d’altres serveis professionals. L’objectiu
d’aquest espai és coordinar l’acció de la Xarxa i, per tant, de les diferents comissions.
Vetlla perquè els processos es desenvolupin d’acord als compromisos pactats.
En segon lloc trobem el Grup de Suport Tècnic, format per referents tècnics del
Departament de Participació i Convivència de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
L’objectiu d’aquest espai és acompanyar, i liderar quan calgui, les propostes i accions
que es plantegen desenvolupar; així com vincular altres Departaments i Àrees de
l’Ajuntament a l’activitat de la Xarxa.

La Comissió de Comunicació
Les persones que formen aquest espai tenen l’objectiu d’ ajudar a compartir els materials de
difusió necessaris per donar a conèixer la Xarxa (cartells, missatges de WhatsApp, publicacions
a les Xarxes socials, etc.). A més a més, s’encarreguen de detectar les informacions rellevant
que es publiquen periòdicament per part de la Generalitat de Catalunya i Protecció Civil
(Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts), i miren de fer-la arribar al major nombre de persones
possible.


Organització: Per tal de garantir la coordinació d’aquest espai s'ha generat un grup de
Whatsapp, on es comparteixen les diferents informacions i actualitzacions de la Xarxa.
A més, s’han creat dos subgrups que ajuden a penjar cartelles, gràcies la coordinació
d’una de les voluntàries.



Materials i accions: S’ha generat aquest document guia i altres missatges informatius
compartits pel grup. A més, s’han imprès diferents formats d’octavetes i cartells, que
s’han repartit de forma intermitent. Finalment, s’han impulsat diferents iniciatives
conjuntament amb el veïnat, com l’elaboració d’un vídeo on es recomanava quedar-se
a casa, fer un dibuix i una pancarta per penjar-la als balcons, i s’ha creat un grup per
repartir els cartells i les informacions de la Xarxa, entre altres accions.
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La Comissió de Voluntariat/Necessitats
Les persones que formen aquest espai tenen l’objectiu de desenvolupar la proposta de
protocol que es presenta pe tal de gestionar l’entrada de voluntariat a la Xarxa i la resposta a
les demandes que ens arribin.


Organització: Per tal de garantir la coordinació d’aquest espai s'ha generat un grup de
Whatsapp, on es comparteixen les diferents informacions i actualitzacions de la Xarxa.



Protocol: aquest espai ha estat l’encarregat de validar un protocol d’actuació que
garantís la gestió i articulació del voluntariat, per així donar resposta a les necessitats
detectades i a les demandes que ens arriben.
o Protocol voluntariat: S'ha creat un grup de WhatsApp perquè tothom del
municipi que vulgui ser voluntari/a es pugui sumar. Per assignar persones
voluntàries a les tasques que cal desenvolupar, s’ha recollit tota la informació
personal a través d’un formulari pel voluntariat. Un cop ordenada tota aquesta
informació, es contacta directament amb les voluntàries o s’envia un missatge
al grup de WhatsApp, des d’on ens coordinem. Tota la informació recopilada
queda recollida a un Excel, des d’on fem un registre de les intervencions que fa
cada voluntari/a.



Link formulari d’inscripció de voluntaris/es:
https://forms.gle/YYdkg5KMXQkNanKs8
Link grup de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/FmWt3zLBvaY8RSiWiFKk34

o Protocol gestió de demandes/necessitats A través de la gestió telefònica (s’ha
generat un número de telèfon de la Xarxa, amb tres línies actives) i/o d’un
correu electrònic (creat expressament per la gestió de la Xarxa), una
professional s’encarrega de registrar totes les demandes que arriben a una
base de dades compartida. A aquesta s’han establert una sèrie de categories
que ajuden a classificar les demandes. Segons la categoria, diferents persones
(membres de la coordinació de la Xarxa) analitzen i gestionen la demanda. La
demanda pot :
 Ser atesa directament per una de les tècniques de la Xarxa: aquesta es
pot respondre si la necessitat pot ser tramitada a partir de la
informació que pugui compartir una de les persones encarregades de
gestionar tècnicament la Xarxa.
 Derivar-se a altres serveis especialitzats: aquelles accions que
impliquen una atenció directa a persones vulnerables amb necessitats
diàries especials o altre demandes concretes que no podem atendre
(atenció de persones amb dependència, perfils de risc amb una salut
vulnerable i/o famílies/persones en situació d’exclusió). Aquestes
necessitats no es gestionaran des de la Xarxa, sinó que es derivaran als
serveis pertinents que tinguin capacitat i competència per abordar la
demanda. Un cop derivat el cas, des de l’equip tècnic de la Xarxa es fa
seguiment per validar que s’ha pogut respondre la demanda.
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Gestionar-se a través dels voluntaris/es : són demandes/accions que
comporten un risc moderat i que poden ser assumides per les
persones que s’han ofert voluntàries (com per exemple portar la
compra a casa, repartir mascaretes o treure a passejar els animals de
companyia, entre altres). Aquestes accions les realitzarà un grup de 60
persones que estaran formades i assegurades legalment per realitzar
aquesta tipologia d’acció. També trobem altres casos, però, que
l’atenció de la demanda no comporta cap risc. En aquest sentit,
disposem d’un grup nombrós de persones voluntàries que no tenen
assegurança, però col·laboren per exemple fent trucades telefòniques
a veïns i veïnes que es troben aïllades i necessiten certa companyia.

Per tant, d’aquestes tipologies podem extreure una conclusió: trobarem que dins la Xarxa
coexisteixen dos tipologies de voluntaris/es; aquells/es que estan assegurats, i que per tant
poden assumir accions de més risc, i aquells/es que no estan assegurats, que només podran
assumir accions que no comportin cap risc.
Com ja s’ha comentat, tota la informació que es vagi recopilant quedarà ordenada en un Excel
que es consulta per tal d’enviar les demandes/necessitats al grup de voluntaris/es.).
La Comissió de Recursos
Les persones que formem aquest espai tenen l’objectiu d’articular diferents estratègies per tal
d'aconseguir els recursos necessaris per desenvolupar les accions de la xarxa (mascaretes,
guants, transport de mercaderies, etc.).


Organització: Per tal de garantir la coordinació d’aquest espai s'ha generat un grup de
Whatsapp, on es comparteixen les diferents informacions i actualitzacions de la Xarxa i
ajuda a que al voluntariat comparteixi propostes.



Materials: S’ha impulsat la creació d’un grup des d’on es confeccionen mascaretes, així
com un altre per teixir bates de plàstic. La Unió de Botiguers ha fet un llistat amb el
comerços oberts i que funcionen, bé presencialment o bé amb comandes. Alguns
comerços i veïnes han fet donacions, així com l’Ajuntament i el diferents
Departaments han aportat recursos propis (impressions, mascaretes, armilles, guants,
gel desinfectant, roba, fils, goma, la disposició del cotxe de les voluntariat o de
Protecció Civil per fer desplaçaments, locals de les entitats, taules/cadires/carpes de
l’Ajuntament, etc.). Tots aquest recursos, ben ordenats, constitueixen el Banc de
Recursos de la Xarxa.

El Grup de Voluntaris/es
Finalment, el Grup de Voluntaris/es és l’espai de trobada de totes les persones que volen
oferir la seva ajuda a Sant Vicenç en Xarxa i, per tant, passar a ser membres de la comunitat
que conforma la Xarxa.

 Organització: Per tal que la gent pugui fer-se membre, tal com s’ha dit abans, s’ha
generat un formulari d’inscripció de voluntaris/es i diversos grups de WhatsApp.
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 Materials: Aquest Grup disposarà dels recursos necessaris per desenvolupar les
accions que es plantegen des de la Xarxa.
Dins d’aquest Grup s’han generat quatres espais d’organització diferenciat que reben suport
tècnic:
El Grup d’urgència

Té l’encàrrec de respondre a aquelles demandes que necessiten d’una resposta més ràpida. El
conformen persones voluntàries de la Xarxa que estan assegurades i tenen els EPI necessaris
per intervenció en situacions que comporten contacte amb l’exterior i/o altres persones.
Aquesta assegurança l’ha proporcionat l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb l’objectiu
de reforçar comunitàriament els serveis necessaris per mantenir dignament la vida del veïnat.
S’ha pogut ampliar el grup de persones assegurades gràcies a la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya, l’Associació de Voluntariat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, que han arribat a un acord per tal de cobrir el cost d’aquesta assegurança.
Les parelles de conversa

Arran de la gestió de diverses demandes, i gràcies a la col·laboració de diferents serveis i
Departaments de l’Ajuntament, s’ha pogut detectar veïnes que tenen la necessitat de rebre
trucades per poder parlar una estona i combatre la solitud. S’atenen, sobretot, persones grans
que es troben aïllades i no estan connectades a cap xarxa relacional. Per tal d’atendre aquests
casos, s’ha generat diferents parelles de conversa. Aquestes les conforma un voluntari/a i la
persona que ha fet arribar la demanda. Estableixen una periodicitat i el voluntari/a va fent
trucades de tant en tant. Els voluntaris/es que han assumit aquesta tasca són aquells que no
estan assegurats, ja que no comporta cap ris. Aquests, també, han rebut una petita formació
telemàtica del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament. Més endavant podreu trobar
més informació sobre les parelles de conversa.
El Grup de mascaretes i bates

S’encarrega de confeccionar mascaretes a partir de la tasca d’un grup de voluntàries que les
manufacturen. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mira de coordinar-se amb els comerços
del territori i altres empreses per tal de proporcionar material a aquest grup. El material es
posa a disposició de l’Ajuntament perquè faci la distribució corresponent, sempre tenint en
compte les limitacions que comporta l’ús d’aquestes mascaretes. Per aquest motiu, l’entrega
de mascaretes es farà sempre acompanyada d’una nota on s’adverteixi de les característiques
de la mascareta. De la mateixa manera, s’ha generat un grup que confecciona bates de plàstic
per protegir-se. Tant les mascaretes com les bates s’estan repartint entre el comerç i els
serveis del territori, així com per les estacions del transport públic.
El circuit que s’ha seguit per tal de distribuir mascaretes ha estat el següent:


El personal de l’Ajuntament rebia les trucades dels vicentins i les vicentines que
necessitaven les mascaretes i emetia la petició a les associacions veïnals, un dels
agents que integra Sant Vicenç en Xarxa.
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Les persones voluntàries implicades a Sant Vicenç en Xarxa feien arribar el material de
confecció necessari a un grup de més de 50 dones cosidores i es confeccionaven les
mascaretes, d’ús no professional, per a persones adultes i infants. Se n’han fet també
d’inclusives.



El voluntariat de la xarxa de suport recollia les mascaretes i les distribuïa a les
associacions veïnals i a serveis del municipi que continuaven oberts, com ara Serveis
Socials o el Rebost Solidari.



Les associacions veïnals repartien les mascaretes solidàries als punts de necessitat de
cada barri i també feien bustiades per a aquelles persones que no podien sortir de
casa.

Derivacions i atenció de demandes de Serveis i Departaments
Es considera important parar l’atenció en el sistem
a de derivació de la Xarxa. Com podreu veure a l’esquema presentat anteriorment, els serveis
especialitzats i alguns Departaments de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts deriven casos,
alhora que des de la Xarxa se’n deriven també.
Aquest sentit bidireccional de la derivació ha generat la necessitat de crear sistemes
d’interlocució que siguin operatius. Actualment existeix coordinació amb:








Serveis Socials: és l’agent del municipi que atén en primera instància les situacions de
vulnerabilitat del veïnat. Quan es detecta alguna situació que pugui implicar un risc
d’exclusió social, ens contacta amb Serveis Socials per tal d’atendre la necessitat. Des
d’aquest servei, també, s’han generat demandes des del servei que s’ha atès amb
voluntaris/es de la Xarxa. Per exemple, s’acompanya persones sense llar a espais on
poden cuidar-se la higiene, s’ajuda a repartir les targetes menjador i es reparteixen
mascaretes entres les usuàries del servei.
Centre d’atenció Primària (CAP): aquelles problemàtiques o demandes que es
detecten que necessiten una atenció especialitzada en matèria de Salut, es deriven al
CAP. Alhora, s’ha generat certa coordinació per fer entregues de medicament que
només es dispenses des dels centres.
El Rebost: el Banc d’Aliments de Sant Vicenç dels Horts és un agent clau a l’hora de fer
arribar lots de productes necessaris per garantir una vida digna de la població. Des de
la Xarxa es detecten casos que ja estan atesos però que necessiten que els hi portin els
lots a domicili, es deriven a Serveis Socials i al Rebost, si aquests ho validen, s’ajuda al
Rebost a fer les entregues. Totes les entregues a persones/ famílies del rebost
requereixen una prescripció de serveis socials.
El Departament de Gent Gran: amb aquest Departament es col·labora per atendre la
població més envellida del municipi. Han detectat persones grans que viuen aïllades
i/o que necessiten algun tipus d’ajuda. Es deriven aquests casos a la Xarxa i es mira
d’oferir un acompanyament o solució a la demana. Per exemple, molts casos
d’aïllament detectats han començat a participar de les parelles de conversa, projecte
que s’ha explicat anteriorment.
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El Departament d’Educació: amb aquest Departament es col·labora per tal de derivar
necessitat detectades en l’àmbit educatiu. Alhora, s’ajuda al Departament i als centres
educatius del municipi organitzant i fent les entregues dels dossiers escolars que els
centres envien a les alumnes que tenen dificultats per accedir a mitjans digitals.
Protecció Civil: és un dels Departaments que ajuden a fer entregues o a cobrir
necessitats, que per la seva complexitat necessiten del suport de Protecció Civil. Així
com ha aportat material de protecció i informació relativa a mesures de seguretat,
entre d’altres.

Sant Vicenç en Xarxa, un projecte de futur
El context actual (confinament, polítiques de seguretat a l’espai públic, limitació d’activitats de
tot tipus, etc.) i els impactes més immediats de la crisi que s’ha generat (pobresa, risc
d’exclusió social, tancament de negocis, etc.) ens obliga a repensar les formes d’actuar i, per
tant, a plantejar una estratègia que consolidi les dinàmiques comunitàries i d’ajuda mútua
generades a través de la Xarxa. L’objectiu és posar en valor aquesta feina, mirar de seguir
atenent les necessitats generades del context post-covid i formular noves propostes d’acció,
atenent sempre a aquelles que ja es venien desenvolupant. A més, les diferents accions de la
Xarxa parteixen d’una lògica de reaprofitament de recursos que, a banda de fer més
sostenibles les relacions socials, també pretén fomentar una consciència sostenible entre les
persones i el medi que les envolta.
A continuació es proposen un conjunt de propostes per tal d’orientar futures línies d’actuació:

Xarxa de detecció i derivació de persones en situació de vulnerabilitat
La creació i dinamització d’una xarxa comunitària per la detecció del veïnat vulnerable, i la
posterior derivació als serveis especialitzats, ha de realitzar-se amb una perspectiva
estratègica. Fem referència a la perspectiva estratègica quan la planificació de projectes
comunitaris respon a les necessitats i capacitats d’acció del territori i, alhora, quan aquesta
disposa d’una estructura de funcionament consensuada a partir de la interacció dels diferents
agents que es volen implicar.
L’adequació dels projectes a les necessitats de la comunitat s’ha de treballar en paral·lel a la
creació d’estructures i metodologies de funcionament efectives. En aquest sentit, des de la
Xarxa s’ha començat a consolidar una estratègia de detecció i derivació de situacions de
vulnerabilitat, a partir de la compromís i corresponsabilització d’equipaments, administracions
públiques, entitats, persones, comerços i serveis.
Es pretén, doncs, consolidar una estructura de funcionament consensuada, a la qual anar
dotant de temàtiques concretes (aïllament gent gran, violència masclista, pobresa energètica,
etc.). La intenció és generar el múscul comunitari que ha de reforçar els projectes i serveis que
actuen al municipi.
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Actualment el nombre de persones que es troben en una situació de risc o d’exclusió social
augmenta, potser no directament per l’afectació del COVID-19 en la salut de la població, sinó
per l’impacte econòmic i laboral que està tenint el confinament i les mesures derivades de
l’Estat d’Alarma. Moltes persones s’han quedat sense feina, existeixen petits comerços que
han tancat o que en breus ho hauran de fer; alhora, cal destacar l’impacte negatiu del
confinament en la salut mental de la població, a més de dificultar les tasques de cures a
col·lectius vulnerables (infants, gent gran, persones amb dependència, entre altres).
Segurament podríem definir altres conseqüències negatives d’aquesta crisi, però amb aquests
apunts es fa palès l’impacte negatiu que ha tingut, i probablement seguirà tenint, l’actual
context COVID-19 i més endavant el post COVID-19.
Un dels objectius, doncs, és apoderar al veïnat en la planificació i impuls de respostes
col·lectives a les necessitats detectades al territori. Aquesta lògica de funcionament hauria de
servir per fomentar la cohesió dels barris i el veïnat d’aquests i, alhora, generar un procés
d’inclusió social del veïnat que pateix, o que pot patir, certes situacions de vulnerabilitat social.

Acompanyament i suport veïnal a persones en situació de vulnerabilitat
L’aïllament i la solitud són problemàtiques que deriven d’una situació de vulnerabilitat o
d’exclusió. Aquest context ve derivat de factors conjunturals, familiars i individuals. Atenen
que poden ser diferents col·lectius aquells que es trobin en situació d’aïllament i/o solitud, ens
proposem generar una sistema d’acompanyament i suport en la gestió de processos,
quotidians o no.
L’objectiu és pal·liar la situació de solitud i/o l’aïllament social de les persones vulnerables
(gent gran, dones que han patit violència masclista, persones migrades i/o sense papers,
persones amb dependència i les seves cuidadores, familiars de persones que són a la presó,
etc.). Serien voluntaris i voluntàries de la Xarxa qui, gràcies a l’expertesa i els coneixements
adquirits a través de la participació a la Xarxa, qui s’encarregarien d’oferir suport a aquestes
persones mitjançant l'acompanyament emocional, la promoció de la socialització i la
sensibilització de la societat.
Consolidar les parelles de conversa i altres tipus d’acompanyaments és una eina per reforçar el
paper preventiu de les intervencions públiques que es fan al municipi, ja que en una futura
situació de confinament disposaríem d’un conjunt de relacions veïnals d’ajuda mútua que,
abans, no existien.

Suport en la cobertura d’aliments i productes de primera necessitat
Com s’ha comentant anteriorment, el COVID-19 no només ha tingut impactes en la salut de les
persones, sinó que l’economia de les famílies s’ha ressentit (acomiadaments, increment de
l’atur, ERTEs, ERTOs, la dificultat de treballar en l’economia submergida, etc.). Una de les
necessitats detectades a les llars del municipi és la dificultat per tenir una dieta digna i
equilibrada.
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En aquest sentit, algunes veïnes i veïns que participen a la Xarxa han començat a pensar
estratègies per complementar els aliments i productes que el Rebost i Serveis Socials fan
arribar mensualment a les famílies més vulnerables de Sant Vicenç dels Horts. Cal Tenir en
compte que el volum de demandes d’aliments durant els mesos que dura l’Estat d’Alarma s’ha
disparat; aquest context ha justificat la necessitat d’emprendre alguna iniciativa per reforça el
paper del agents del municipi que ajuden en matèria d’aliments. Per tal de fer-ho possible,
diferents Departaments de l’Ajuntament de Sant Vicenç els Horts (Participació i Convivència,
Gent Gran, Comunicació, Promoció Econòmica, Protecció Civil, Serveis Socials i Educació són
un exemple) assessoren i acompanyes aquest grup per tal d’oferir les eines necessàries pe
desenvolupar el projecte, garantint així l’autonomia de gestió del veïnat.
L’ objectiu és defugir d'un model assistencial i, per això, s’ha apostat per generar circuits de
suport sostenibles i de proximitat, on el veïnat dels barris és el protagonista de l'organització i
l'acció del projecte.
Els comerços de proximitat, que també estan patint els efectes econòmics de l’Estat d’Alarma,
com per exemple s’està vivint el tancament de petits comerços (i la previsió a curt termini és
que no reobrin, justament pels deutes acumulats) juguen un paper molt important en aquesta
iniciativa, ja que podrien ser punts de referència on el veïnat deixaria donacions (amb
productes d'aquell mateix establiment de proximitat). Així es genera un circuit d'ajuda circular
i sostenible: s’ajuda a les persones més vulnerables gràcies a la solidaritat del mateix veïnat i,
alhora, tot l'impacte econòmic que es genera queda als comerços del municipi, ajudant així a
reforçar la seva economia.

Sistema d’avaluació de la Xarxa
Amb l’objectiu de valorar l’impacte de la Xarxa, es proposa recollir una sèrie d’indicadors.
Aquest ens han de permetre fer una radiografia del volum de casos gestionats, així com
l’impacte que aquesta gestió té sobre el conjunt de la població vicentina.
Es comparteixen a continuació el disseny d’indicadors d’avaluació que s’estan fent servir:








Nº voluntaris/es (per tipus)
Nº de casos atesos:
o Per tipus de temàtica de cada demanda
o Segons mitjà per on entra la demanda (telèfon, mail, o Whatsapp)
o Evolució del registre de casos (segons temàtica).
Derivacions de la Xarxa a altres serveis
Estat de les parelles de conversa
o Nº de voluntàries de conversa
o Nº de parelles de conversa
o Nº de demandes rebudes
o Nº de formacions a voluntaris/es
Incidències detectades durant la gestió de la Xarxa (per tipus)
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Agents que formen part de la Xarxa
Material de protecció disponible (quantitats segons tipus)
Nº total de Mascaretes produïdes
o Nº Punts de recollida
o Nº Mascaretes repartides a les AVV
o Nº de mascaretes repartides a centres
Nº d’accions comunicatives (sortir a posar cartells/flyers)
o Nº de cartells impresos
o Nº d’octavetes impreses
o Altres accions
Inversions (en €) i donacions (en €)
Nº de persones dedicades a gestionar i coordinar la Xarxa

Pressupost del projecte
CONCEPTE

COST €

Recursos humans (Gestió técnica de la Xarxa)

22.858

Adquisició de material de protecció, impressions i assegurances


Material de protecció (guants, mascaretes, gel, etc.)

2.000



Material de comunicació (cartells, flayers, etc.)

1.500



Contractació d’una assegurança pel voluntariat

3.000



Armilles identificatives per les voluntàries



Altres materials

Accions de la Xarxa
TOTAL B.I.
IVA 21%
TOTAL PROJECTE

800
1.000
3.500
34.658
7.278
41.936
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ANNEX
Mapa de Sant Vicenç en Xarxa
Al mapa que presentem a continuació podeu trobar una imatge fixe de la distribució de la
Xarxa al territori.





Groc: Punts de distribució de mascaretes (locals entitats veïnals de cada barri)
Morat: Ubicació de les farmàcies que col·laboren.
Verd: Ubicació del voluntariat assegurat (Grup d’Urgència)

Com podeu veure, al mapa es detecta una certa concentració de voluntaris i de comerç entre
els barris de Can Ros i Vila-Vella. Per altra banda, podem identificar que els barris ubicats a la
falda de la muntanya també disposen de voluntaris/es, comerços col·laboradors i locals
d’entitats.

Informe d’avaluació de Sant Vicenç en Xarxa
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Amb l’objectiu de valorar l’impacte de la Xarxa, s’han recollit una sèrie d’indicadors que
ajudaran a avaluar la tasca que desenvolupa Sant Vicenç en Xarxa. Aquests indicadors ens de
permeten fer un anàlisis del volum de casos gestionats, així com l’impacte que aquesta gestió
té sobre el conjunt de la població vicentina.
A continuació s’adjunten una sèrie de gràfics i taules comentats per tal que es pugui garantir
un correcte seguiment de la Xarxa. Els resultats que es mostren representen els casos
gestionats des del 19 de març fins el 20 de maig de 2020.

VOLUNTARIAT
Actualment el voluntariat de Sant Vicenç en Xarxa està format per un total de 199
voluntaris/es. Aquets tenen diferents perfils, en funció de les tasques que desenvolupen. Com
podem veure a continuació, el grups de voluntaris/es és subdivideix en aquells que estan
assegurats i aquells que no.
Taula 1. Número de persones voluntàries segons tipus. Absoluts
VOLUNTARIAT
ASSEGURAT

NO ASSEGURAT

TOTAL

60
Converses

39

Cosidores

36

Bates

6

Altres

59
199

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Gràfic 1. Número de persones voluntàries per tipus. Percentatges

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.
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Com podem veure al quadre i al gràfic anterior, el percentatge de persones voluntàries
assegurades és del 18% (60 persones), mentre que la resta pertany al voluntariat no assegurat
(78% - 139 persones). D’aquests, un 20% pertanyen a les parelles de conversa i un 18% són
del grup de cosidores, mentre que la resta de persones voluntàries no categoritzades
representen el 32% restant.

DEMANDES ATESES
Les demandes que s’atenen a la Xarxa són molt diverses i es deriven d’agents diferents. A
més, podem trobar demandes que s’han atès a través de diferents mitjans: el telèfon, el
correu electrònic de la Xarxa o el WhatsApp d’alguna de les persones professionals dedicades
a coordinar-la. Al següent quadre podrem trobar detallada aquesta informació:
Taula 2. Número de demandes ateses segons perfil del demandant i mitjà amb el qual contacta.
Absoluts i %
Telèfon

Mail

WhatsApp

TOTAL TOTAL%

694

25

7

726

40,9

19

6

4

29

1,6

Entitats

5

263

228

496

28

Serveis Socials

3

9

9

21

1,2

Dept. Gent Gran

3

189

0

192

10,8

Rebost

5

8

4

17

1

CAP

2

0

0

2

0,1

Comerç

4

0

0

4

0,2

Dept. Educació

0

286

1

287

16,2

TOTAL (absoluts)

735

786

253

1774

TOTAL%

41,4

44,3

14,3

-

Persones a títol
individual
A través d’un/a veí/na

100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

El número total de demandes ateses a dia 20 de maig del 2020 és de 1.774. A l’esquerra de la
taula es descriu el perfil dels demandants, mentre que les columnes representen els mitjans
pels quals ha contactat la persona. Destaca que el 40,9% de les demandes ateses les deriva la
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ciutadania, seguida de les entitats (28%), el Departament d’Educació (16,2%) i el
Departament de Gent Gran (10,8%). D’entre els canals fets servir per derivar la demanda a la
Xarxa, trobem que el correu electrònic és el més utilitzat (44,3%), seguit del telèfon de la
Xarxa (41,4%) i del WhatsApp (14,3%).
Al següent gràfic podem veure l’evolució de l’atenció de demandes per tipus, que cal
diferenciar de la recepció de demandes, ja que una mateixa demanda pot portar implícita
diferents accions de resposta.

Gràfic 3. Evolució del número de demandes ateses pel grup de volutaris/es. Per temàtiques. %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Com podem veure, l’evolució de les demandes ateses pel grup de voluntaris/es assegurats/es
des de l’inici de l’activitat de la Xarxa presenta una evolució diferent, molt relacionada amb la
conjuntura de la Xarxa i de la situació de confinament.
Inicialment aquelles demandes que destaquen per ser les més ateses són les relacionades amb
la realització de compres i recollida de medicaments (representen respectivament entre un
30-25% del total de demandes ateses per les persones voluntàries). Seguidament trobem
aquelles demandes relacionades amb l’atenció i suport telefònic, així com les del Rebost i de
Serveis Socials. L’atenció d’aquest conjunt de demandes ha tendit a baixar, sobretot a partir
del 13 d’abril, fins trobar un petit repunt d’algunes durant l’última setmana, com per exemple
les recollides de compres.
Cal destacar el cas de les demandes del Departament d’Educació, que en les últimes setmanes
han generat un volum d’accions (286 en total) que han fet créixer el percentatge de les
demandes ateses derivades d’aquest Departament. Aquestes han representat l’última
setmana el 59,2% de les demandes ateses pel grup de voluntaris/es.
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Ara bé, hi ha una sèrie de demandes que també han atès voluntàries i voluntaris que
pertanyen a les entitats veïnals, com són aquelles relacionades amb la distribució de
mascaretes. A continuació podeu veure l’evolució de la recepció de demandes vinculades a
peticions de mascaretes:

Gràfic 4. Evolució del número de demandes de mascaretes ateses. Per tipus. %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Sobre el total de demandes ateses en relació a material de protecció (1277), destaca la
lleugera tendència a la baixa de les demandes de mascaretes bàsiques, en detriment de
l’increment de demandes del número de mascaretes infantils. Això es pot deure a que, als
inicis, no existia el model de mascareta infantil.
Degut a les característiques d’alguna de les demandes rebudes, s’ha considerat més oportú
derivar aquests casos a altres serveis especialitzats perquè la resposta a la demanda pugui ser
més efectiva. La següent taula mostra el número de derivacions que s’han realitzat a
diferents serveis/Departaments:
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Gràfic 5. Número de derivacions a altres serveis. Absoluts

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Com podeu veure a la Taula anterior, el major número de derivacions s’ha fet al Rebost (47),
seguides de Serveis Socials (44). En menor mesura, s’han derivat casos al Centre d’Atenció
Primària (CAP), a Protecció Civil i al Departament d’Educació.
A la següent taula podreu veure el número de parelles de conversa, i l’estat d’aquesta línia de
treball de la Xarxa. Aquestes parelles estan formades per voluntàries i veïns/es que sol·liciten
suport i acompanyament telefònic.

Taula 4. Resum de l’atenció de les parelles de conversa. Absoluts

DADES INDICADORS PARELLES DE CONVERSA
Parelles iniciades
Parelles que no s’han consolidat
Voluntaris/es formats
Voluntaris/es pendents de formació
Voluntaris formats pendents d'assignar
Nº de persones voluntàries
Derivacions a altres departaments Ajuntament
Voluntaris/es que s’han donat de baix i/o no contesten

04/05/2020
26
5
28
3
8
39
1
10

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Actualment la Xarxa disposa de 26 parelles de conversa en funcionament, d’un total de 39
voluntàries disponibles que esperen a que se les assigni una veïna i/o veí. Actualment s’han
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realitzat 28 formacions a 28 de les voluntàries i s’espera poder realitzar durant els propers dies
les formacions que encara queden pendents.
Finalment, a la següent Taula es classifiquen i quantifiquen les incidències detectades durant el
desenvolupament de l’activitat de la Xarxa:

Taula 5. Número d’incidències entre les demandes ateses. Per tipus. Absoluts

INCIDÈNCIES DETECTADES

MASCARETES

Durant les entregues
Durant el procés de confecció
TOTAL

15
0
15

REBOST

Cancel·lacions de demandes
Erros en l’entrega de lots
TOTAL

2
1
3

ATENCIÓ COMPRES

Cancel·lacions de demandes i/o
problemes d’entrega/contacte
No es pot contactar amb la persona
TOTAL

DERIVACIONS SERVEIS

No tenim resposta de la derivació
Manca d’informació en la derivació
TOTAL

1
8
9

ATENCIÓ TÈCNICA DE LA
XARXA

S’ha trigat en atendre un cas
S’ha compartit malament la informació
TOTAL

4
1
5

Mº TOTA (incidències)

5
1
6

38

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Actualment s’han detectat un total de 38 incidències. Aquelles més freqüents són les
relacionades amb la distribució de mascaretes (15), tot i que en relació al número de
demandes que s’han atès representen una mínima proporció. Seguidament trobem les
incidències vinculades a les derivacions mútues que es donen entre els serveis i la Xarxa (9) i
l’atenció de compres (6).
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DE LA XARXA
La col·laboració amb el Departament de Comunicació ha permès disposar de mitjans de difusió
i comunicació de la Xarxa. A continuació es fa un resum de les diferents accions i materials que
ha generat la Xarxa i que han servit per donar-la a conèixer:

Taula 6. Quadre resum de les diferents accions comunicatives i el seu cost. Absoluts
ACCIONS COMUNICATIVES DE LA XARXA
Cartell genèric Xarxa
Cartell resumit Xarxa
Impressions

Cartell Mascaretes
Flyer resumit Xarxa
Nº TOTAL (impressions)

200
Català
400
Castellà 400
700
Català
400
Castellà 400
2.500

Guies i
Protocols

Guia per a la convivència veïnal
Guia per a la convivència familiar
Guia de parelles de conversa
Protocol de seguretat i higiene
Protocol ús mascaretes solidàries
Nº TOTAL (guies/protocols)

1
1
1
1
1
5

Suport Dept.
Comunicació

Anunci radio Sant Vicenç
Publicacions Web municipal
Anunci Televisió
Nº TOTAL (d’espais de difusió)

1
8
1
10

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Com podem veure, el total d’impressions realitzades fins l’actualitat és de 2.500, que
representen el conjunt de la cartellera i de material de difusió generat. S’han realitzat, també
diferents guies de suport al voluntariat i al veïnat. Finalment, trobem un seguit d’accions
comunicatives que, amb el suport del Departament de Comunicació, s’ha pogut realitzar. Com
per exemple l’anunci de Televisió i de ràdio, així com les publicacions a la pàgina web
municipal.

MATERIAL DE PROTECCIÓ
Des de la Xarxa disposem de diferents materials que s’han fet servir per desenvolupar les
accions del projecte.
A la següent Taula es presenta el balanç de material que s’ha produït, compra’t o recollit:
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Taula 7. Quadre resum del material disponible de la Xarxa. Absoluts
Guants

1.400

Armilles identificatives
MATERIAL DE
PROTECCIÓ
DISPONIBLE

PRODUCCIÓ DE
MATERIAL DE
PROTECCIÓ

30

Gel desinfectant

100

Mascaretes quirúrgiques

330

Mascaretes FFP3

10

Nº TOTAL (unitats)

68

Mascaretes

Bàsica

5.500

Infantil

1.240

Inclusives

8

Pantalles

30

Nº TOTAL (unitats)

6.778

Farmàcies (11 establiments)

Residències de gent gran

DISTRIBUCIÓ DE
MASCARETES
Entitats

Nº TOTAL (unitats)

800
Sophos

100

Primitiva Barba

200

Altres

100

Can Costa

350

El Trevol – El Serral – Can Ros

550

El Turó

350

Font del Llargarut

290

La Guardia

520

La Vinyala – Poblenou – Can
Sabat

520

Sant Antoni

420

Sant Josep

600

Sant Roc

600

Vila Vella

400

Grup Llinas

750
6.550

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

El primer quadres (material de protecció disponible) mostra el número de productes que ha
aportat l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la Xarxa. Aquest s’ha fet servir per equipar a
les persones voluntàries de la Xarxa que estan assegurades i que, per tant, fan accions que
impliquen un risc. Algun material, com les mascaretes FFP3, es van donar a residències del
municipi.
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Al segon quadres es representen les mascaretes produïdes pel grups de cosidores, que està
conformat per voluntàries i ha creat 6.778 elements de protecció (mascaretes bàsiques,
infantil i inclusives, i pantalles).
Finalment, al tercer quadres, podem observar el número de mascaretes que s’han distribuït
entre les entitats (6.550 unitats) perquè les facin arribar al veïnat que les sol·licita a la Xarxa.

DESPESES I DONACIONS
La Xarxa ha hagut de fer servir una sèrie de recursos per tal de dinamitzar les diferents accions
que es planificaven. En aquest sentit, detectem dos vies d’accés a recursos. Per una banda,
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha col·laborat amb l’aportació de recursos econòmics i
material (guants, gel desinfectant, impressions, etc.); per altra banda, comerços, entitats i
veïns/es han fet donacions que han servit per complementar i/o reduir la despesa del
projecte.
A continuació s’observen dos taules on es resumeixen les depeses i les donacions:
Taula 8. Resum De les despeses i les donacions de la Xarxa.
Material per fer i distribuir mascaretes i pantalles (teles, gomes,
cel·lulosa, fil, ampolles, bosses, caixes, etc.)
Material de difusió (cartells, flayers, celo, etc.)
DESPESES

Material de protecció (guants, mascaretes, gel, armilles, etc.)
Assegurances per les voluntàries
COST TOTAL (€)

445,3€
410€
799,75€
731€
2.386,1€

Nº de serveis proporcionats (impressions, bugaderia, etc.)

DONACIONS

Nº de donacions de material de protecció (guants, mascaretes, gel,
pantalles, etc.)
Nº de donacions de material per fer mascaretes (teles, gomes,
cel·lulosa, fil, etc.)
Nº de donacions de roba (pantalons, samarretes, etc.)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.
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AGENTS COL·LABORADORS
A la Xarxa, com s’ha pogut veure al llarg del document, intervenen i hi col·laboren diversos
agents.
A continuació representem a la taula la distribució d’agents que hi participen:
Taula 9. Número d’ agents implicats a la Xarxa per tipus. Absoluts
AGENTS IMPLICATS A LA XARXA

COMERÇ

Farmàcies
Altres comerços
TOTAL comerços

11
4
15

ENTITATS

Veïnals
Atenció juvenil
Socioeduatives
Comerciants
TOTAL entitats

11
3
1
1
16

SERVEIS

Gent Gran
Serveis Socials
Comunicació
Protecció Civil
TOTAL departaments

4

Rebost
CAP
TOTAL serveis

2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

Entre el agents col·laboradors trobem 15 comerços (farmàcies i altres), 16 entitats (veïnals,
juvenils, socioeducatives, de comerciants), 4 departaments de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts (Gent Gran, Serveis Socials, Comunicació i Protecció Civil) i 2 serveis (CAP i altres).
Pel que fa als comerços, a la Taula següent podem veure la distribució segons el tipus
d’aquests:
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Taula 10. Número de comerços col·laboradors per tipus. Número de mascaretes repartides. Absoluts

TIPUS

FARMÀCIES

COMERÇOS COL·LABORADORS
NOM
Farmacia Palacios Aguilar
Farmàcia Teresa Medina
Farmàcia Can Ros
Farmacia
Farmàcia Gerones Tares
Farmacia Tabar (La Vella)
Farmàcia Pastor

ALTRES
COMERÇOS
SUMA TOTAL

BARRI
Sant Josep
Sant Josep
Can Ros
Can Ros
Can Ros
Vila Vella
Vila Vella

Farmàcia Cuello
Farmàcia Arroyo Fernández La Guardia
Farmacia
La Vinyala
Farmàcia Carrer Nou
Basar Paula
Merceria Marisol
14

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.

A aquests agents col·laboradors, cal sumar totes les persones voluntàries que col·laboren amb
la Xarxa, així com totes aquelles veïnes i veïns que ens han ajudat a fer extensiva la Xarxa a la
resta del veïnat.

EQUIP DE TREBALL DE LA XARXA
Sant Vicenç en Xarxa compta amb un conjunt de professionals que ajuden a coordinar els
diferents processos i espais d’aquesta.
Taula 11. Descripció de la composició de l’equip tècnic de la Xarxa.

Perfil tècnic
Alcaldia i Regidoria
Responsable tècnic del Dept.
Participació i Convivència
Servei d'Acompanyament Jove
EQUIP DE Servei de Mediació Ciutadana
TREBALL Implica't per Sant Josep

Persones
Funcions
dedicades
Enllaç i suport a la
2
coordinació
1 Coordinació Xarxa
2 Atenció demandes

Treball al Barris

2 Facilitació de processos
Atenció demandes,
1
comunicació i avaluació
1 Gestió mail + mascaretes

Auxiliar Administrativa

1 Atenció trucades

TOTAL persones dedicades

10

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sant Vicenç en Xarxa.
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El projecte depèn del Departament de Participació i Convivència, de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, amb una responsable política i una tècnica que coordinen la Xarxa. Des
d’Alcaldia també es dona suport professional, així com des d’altres Departaments (Protecció
Civil, Gent Gran, Serveis Socials). El gruix de l’equip de treball de la Xarxa el formen
professionals dels projectes/serveis que impulsa el Departament de Participació i
Convivència, com per exemple el Servei d’Acompanyament Jove (SAJ), el Serveis de Mediació
Ciutadana i l’Implica’t per Sant Josep. I, finalment, altres perfils professionals que depenen
d’aquest mateix Departament també s’han posat al servei de la Xarxa, com per exemple una
Auxiliar Administrativa i la persona contractada per dinamitzar el programa de Treball als
Barris.

Guia per registrar una necessitat – Sant Vicenç en Xarxa
Quan s’agafa el telèfon de contacte i es disposa a gestionar la truca, caldrà:
Intervenció inicial:



Explicar què és la Xarxa (si no ho saben)
Preguntar quina necessitat tenen (si encara no ho han explicat). Si ens presenten les
necessitats següents només preguntar per la xarxa relacional:
o Passejar l’animal de companyia perquè no puc sortir de casa.
o Rebre trucades perquè em sento sol/a i m’agradaria tenir certa companyia.

Preguntes de verificació:
1) Saps si és una persona de risc? Resposta si/no (explicar què és: persona +65 anys;
persones amb alguna malaltia congènita i mal estat de salut; persones amb diversitat
funcional/discapacitat; haver estat en contacte amb persones que tenen el
coronavirus o que poden tenir-ho; tenir el coronavirus)
2) Té problemes per cobrir les seves necessitats bàsiques? Resposta si/no + explicació
del problema (fa referència bàsicament a l’alimentació, productes d'higiene i
medicació).
3) Té suport del seu entorn familiar i/o relacional? Resposta si/no + petita explicació de
la existència o no de xarxes relacionals.
4) Rep ajuda d'algun servei en al seu domicili o en la compra de productes? Si/o +
explicació del servei (explicar que poden sol·licitar ajudes a serveis especialitzats i
preguntar si reben ajuda del REBOST, en aquest cas serà necessari recollir el CODI,
DATA i HORA de l’ajuda).
Sistema per recollir la informació (vinculades a les preguntes d’a dalt):
1)
2)
3)
4)
5)

Risc: (resposta a la pregunta 1)
Necessitats bàsiques: (resposta a la pregunta 2)
Suport entorn: (resposta a la pregunta 3)
Ajudes: (resposta a la pregunta 4)
Altres:
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Pautes de seguretat pel voluntariat de la xarxa de suport
El present document és un escrit que, donats els constants canvis i actualitzacions de les
informacions relatives al COVID-19 i l’Estat d’alarma, cal que es revisi periòdicament i
s’incorpori tot allò que es consideri rellevant.

PAUTES DE SEGURETAT PEL VOLUNTARIAT DE LA XARXA DE SUPORT DE SANT VICENÇ DELS
HORTS DURANT L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19

La situació d’emergència actual per contenir la propagació del virus COVID-19, ha obligat a les
autoritats públiques a adoptar mesures excepcionals per mitigar-ne els seus efectes.
L’atenció a les persones més vulnerables és la prioritat.
Per aquest motiu, la capacitat de mobilització i autoorganització de la ciutadania, en
coordinació amb l’Ajuntament, permet donar resposta a les necessitats prioritàries que es
produeixen.

La Xarxa de Suport de Sant Vicenç en Xarxa és la plataforma que està gestionant aquestes
necessitats i coordina el voluntariat, del qual TU formes part.

IMPORTANT:

Per evitar la propagació del COVID-19, NO POTS REALITZAR LA TASCA DE VOLUNTARIAT, si et
trobes en una d’aquestes situacions:




Aïllament per contacte
Símptomes COVID-19 (tos, febre i/o dificultat respiratòria)
Diagnòstic positiu per COVID-19

Cal que ho comuniquis i segueixis el protocol d’aïllament establert.

Com la prevenció de nous contagis és la prioritat, és necessari aplicar les mesures establertes
per les autoritats sanitàries.

MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ.

1. Mantenir la distància entre les persones almenys 2 metres
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2. Higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó durant almenys 30 segons o amb
solucions hidroalcohòliques). Sobretot abans i desprès de sortir de casa.
3. Al tossir o esternudar cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat.
4. Utilitzar mocadors d’un sol ús i llençar-los després de la seva utilització i rentar-se les
mans de seguida.
5. Evitar tocar-se els ulls, nas i boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
6. Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes
sense netejar-los degudament.
7. Utilitzar mascareta higiènica o quirúrgica sempre que estiguem en espais públics
quan no puguem garantir una distància d’almenys 2 metres, (obligatori a partir del
21/05/20). Al transport públic el seu ús és obligatori.
8. El confinament a casa és la mesura més eficaç.

MESURES ADDICIONALS PEL VOLUNTARIAT






Segueix sempre les indicacions de la persona referent de la Xarxa. Comunica-li
qualsevol incidència.
Evita qualsevol contacte amb les persones usuàries, mantenint la distància de 2
metres. P.ex. deixa la comanda a la porta i allunyat. No entreu als domicilis.
Utilitza adequadament el material facilitat per dur a terme la teva tasca.
Porteu la documentació a sobre. La Policia Local tindrà un registre conforme
pertanyeu al Grup de Voluntariat de Xarxa de Suport.
En cas d’emergència (sanitària, incendi, agressió, accident...), alerteu primer al telèfon
112 i desprès a la persona referent.

Per facilitar-te la teva acció d’una forma més higiènica i segura, et facilitem inicialment el
següent material:





Mascaretes quirúrgiques i higièniques casolanes
Guants d’un sol d’ús
Solució hidroalcohólica per les mans
Armilla identificativa

No obstant, perquè aquest material sigui eficaç i evitar contagis indirectes és MOLT
IMPORTANT seguir les següents indicacions. Visualitzeu els vídeos del Departament de Salut.

QUAN I COM ES FARÀ SERVIR AQUEST MATERIAL?
Mascareta quirúrgica o higiènica:



en espais públics, quan no puguem mantenir la distància entre persones
en espais tancats: comerços, establiments i quan estem a prop de l’usuari (proximitat
al seu domicili p.ex)
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Vídeo ÚS CORRECTE DE LA MASCARETA: https://bit.ly/3bOy5fa

Guants:



indicat per quan manipulem aliments
Vídeo GUANTS I RENTATS DE MANS: https://bit.ly/3e5QuFQ

Solució hidroalcohólica: alternativa quan no tingueu aigua i sabó a prop per rentar-vos les
mans. Es recomana portar-la a sobre.

ES RECORDA QUE:





El material no són equip de protecció individual (EPI)
La mascareta higiènica, confeccionada per cosidores voluntàries de la Xarxa, es poden
reutilitzar diverses vegades seguint les instruccions que les acompanyen.
L’armilla cal dur-la per facilitar la identificació visual del/la voluntari/a.
La distància de seguretat, evitar tocar amb les mans superfícies i un rentat de mans
freqüents són mesures senzilles però essencials per no propagar el Covid-19.

RESIDUS: Guants i mascaretes, un cop utilitzades, s’han de llençar al contenidor de rebuig (no
al groc), preferiblement en una bossa tancada.
REPOSICIÓ DE MATERIAL / RETORN DEL KIT: contacteu amb la vostra persona referent.
ESTIGUES INFORMAT/DA PER FONTS OFICIALS. EVITA RUMORS I INFORMACIONS NO
CONTRASTADES
ET RECOMANEM ELS SEGÜENTS WEBS:
Consells de Salut: https://bit.ly/3bMOsJw
Preguntes freqüents de Protecció Civil: https://bit.ly/33sWHHP
Web Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: https://bit.ly/3cydbC1
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Guia per la convivència familiar i veïnal en el període de
confinament
Des del Servei de Mediació ciutadana de Sant Vicenç dels Horts sabem que aquest període de
confinament és inèdit i excepcional per tots i per totes, per això s’ha pensat en unes
recomanacions que us poden ser útils, tant per la convivència dins de casa com amb els
nostres veïns i veïnes. Són aquests:

Nº

CONSELLS

DESCRIPCIÓ DELS CONSELLS

1r.

Espais comuns,
diferents interessos

No estaria malament, si no ho heu fet ja, poder seure a taula
per pactar entre tots com s’utilitzaran els espais comuns del pis
amb la finalitat de que tots sigueu tinguts en compte.

2n.

Com estic jo, què
necessito

Si diem les coses expressant els fets de manera objectiva i
expliquem com ens sentim i què és el que necessitem de
manera concreta, la nostra petició a les persones que ens
escolten no sonarà a una ordre o exigència.

3r.

Com estàs tu, què
necessites tu

Abans d’entrar en conflicte amb la teva parella o amb el teu
fill/a o company/a de pis, fes un exercici de comprensió de les
circumstàncies de l’altra persona abans d’abordar el conflicte
que tinguis amb ella.

4t.

Stop, penso i actuo

Potser cal pensar abans de parlar i decidir si és el moment
adequat abans de fer segons quins comentaris que sabem que
poden fer mal a algú dels nostres.

5è.

Escoltar i cuida
l’altre

És important que trobis un moment per preguntar a les altres
persones que viuen amb tu, una per una, com estan, com es
troben, com ho porten… i quan et contestin, no miris ni el
mòbil ni la tele, no vagis a recollir la roba. Tampoc no
l’interrompis per explicar-li com et va a tu ni per donar consells
ni per dir allò de “jo ja t’ho deia…”. Senzillament escolta-la amb
consciència

6è.

Em cuido jo,
desconnecto

Últim, però no menys important; cuida’t, desconnecta de la
resta i connecta amb tu mateix/a. Troba aquella estona que pot
ser teva i només teva per fer alguna cosa que t’agrada.

Demano ajuda

Si, tot i aquests consells, consideres que la situació et desborda
i que t’aniria bé parlar amb un/a professional, els mediadors
podem atendre’t. El nostre correu electrònic és
mediaciociutadana@svh.cat

7è.
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Consells per la convivència veïnal
Aquests dies de confinament, si tens algun veí o veïna que consideres que està pertorbant la
teva tranquil·litat a causa de:
-

Sorolls molestos, de mascotes, música, crits,...
Olors que arriben a casa teva
Falta de neteja dels espais comuns
Incompliment de les normes de la comunitat
Falta de respecte
O altres alteracions de la convivència

RECOMANACIONS

Qué pots fer i com et podem ajudar des del Servei de Mediació
Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts?

1r. RESPIRA

Primer de tot, respira. Trobar un espai o lloc tranquil a casa, un
moment en el que et puguis relaxar i on puguis reflexionar abans
d’actuar.

2n. PENSA

Pensa en:
 Quina és la molèstia que et pertorba? identifica-la i posa-li
nom.
 En quin moment del dia es produeix més la molèstia.
 En quins espais de la casa es percep més la molèstia.

3r. EMPATITZA

Posar-nos en el lloc de l’altre ens ajuda a entendre la situació dels
altres i ser més tolerants. També a nosaltres ens agradaria que l’altra
part es posés també en el nostre lloc.
Comunicar-te directament amb el veí o veïna per avisar del què està
passant (Via whatsapp, correu electrònic, per carta,...). Recorda, el
missatge ha de ser respectuós, sense judicis de valor, clar, breu i
concret amb el que es demana.

4t. QUÈ PUC FER JO?

5è. CONTACTA’NS

Quines altres coses puc fer jo? Canviar d’habitació; modificar algun
dels meus horaris; trobar formes d’aïllar-me del soroll o de la
molèstia; Buscar alguna via d’escapament (aficions com la música,
ioga, exercici físic, lectura, cuina, meditació, jardineria, costura,
pintura, etc.)
Si, tot i aquests consells, consideres que la situació et desborda i que
t’aniria bé parlar amb un/a professional, els mediadors podem
atendre’t. El nostre correu electrònic és mediaciociutadana@svh.cat
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Material de difusió
Missatge per compartir a Xarxes
CREACIÓ GRUP DE SUPORT - SANT VICENÇ EN XARXA
El COVID-19 està enviant moltes persones a casa seva i, algunes, no poden sortir al carrer. El
veïnat i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts estem impulsant una xarxa de suport mutu
que ajudi les persones més vulnerables del nostre entorn (gent gran que viu sola, famílies
monomarentals, persones afectades pel virus, persones que s'han quedat a l'atur, etc.).
Què pots fer tu? Sumar-te al grup de Whatsapp de la Xarxa de Suport Mutu per tal de
coordinar-te amb la resta de companyes i companys que volen ajudar. Per ser membre cal que
ompli el formulari que adjuntem a continuació:



Link grup de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/FmWt3zLBvaY8RSiWiFKk34
Link formulari d’inscripció de voluntaris/es: https://forms.gle/YYdkg5KMXQkNanKs8

Pots, també, organitzar-te en grups d'escala o tram de carrer per detectar les persones que
necessitin suport i derivar-les a la Xarxa.
Contacta'ns al correu santvicencenxarxa@gmail.com o truca'ns al 648195954 (horari d'atenció:
de dilluns a divendres, de 9 a 16 h).
ACTIVEM EL SUPORT MUTU ENTRE EL VEÏNAT I TEIXIM UNA XARXA DE SOLIDARITAT!
Benvolguts/es,
El COVID-19 està enviant moltes persones a casa seva i, algunes, no poden sortir al carrer. El
veïnat i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts estem impulsant el projecte Sant Vicenç en
Xarxa, una xarxa de suport mutu que ajudi a les persones més vulnerables del nostre entorn
(gent gran que viu sola, famílies monomarentals, persones afectades pel virus, persones que
s'han quedat a l'atur, etc.).
NECESSITES AJUDA?
Si necessites ajuda perquè ets una persona de risc i/o no pots sortir de casa, posa’t en contacte
amb nosaltres a través del telèfon 648195954 o el correu santvicencenxarxa@gmail.com
VOLS SER VOLUNTARI/A?
Sant Vicençs en Xarxa és un projecte pensat perquè els veïns i veïnes es puguin ajudar
solidàriament. Si vols ser voluntari/a de Sant Vicenç en Xarxa omple el següent formulari i
afegeix-te al grup de WhatsApp.



Link formulari d’inscripció de voluntaris/es: https://forms.gle/YYdkg5KMXQkNanKs8
Link grup de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/FmWt3zLBvaY8RSiWiFKk34

Recorda prendre totes les mesures d’higiene i seguretat necessàries per evitar el contagi.
Cordialment,
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Escrit mascaretes
IMPORTANT: Recorda esterilitzar la mascareta abans d’utilitzar-la. Cal submergir-la en aigua
bullint durant 15-30 minuts.
Davant l’escassetat de material de protecció disponible, tant als comerços com als centre i
serveis sociosanitaris, les veïnes i veïns de Sant Vicenç dels Horts ens hem organitzat en un
grup de teixidores per fer mascaretes caseres.
L’informem que aquesta mascareta ha estat produïda per persones voluntàries del grup de
teixidores de Sant Vicenç dels Horts i, per tant, no assegura els paràmetres de filtratge
adequats. Això no vol dir que no serveixi de res, sinó que és un recurs que s’ha de fer servir en
cas de no disposar de mascaretes homologades i, sobretot, per a usos no professionals.
Les mascaretes són un element de protecció complementari; el més important és evitar sortir
de casa, mantenir les distàncies socials, les mans netes i un entorn impol·lut.
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