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ui es podia imaginar aquesta situació!

Editorial

El món sencer aturat, a l’espera. Comptabilitzant baixes, esperant arribar a la
punta de la corba per anar de baixada i sense capacitat d’imaginar que ens
espera després d’aquesta sotragada que ens ha deixat a tots esgarrifats.

Disseny i Maquetació

Un virus que s’està emportant a les persones com si res, que ha desbordat als governs,
hospitals… i ha trencat tots els esquemes socials i quasi culturals de la nostra societat.

Foto portada

Hi ha col·lectius, que hi han estat sempre però sense massa ressò mediàtic, que s’han
posat a primera línia de la situació per procurar per tots els ciutadans. Pels malalts i també
pels que ens hem quedat a casa per no emmalaltir. Van tapats com poden i surten cada
matí amb l’esperança de no contagiar-se i de poder ajudar, deixant a casa una família,
com a mínim, preocupada per la seva sort.
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Des de L’Altaveu, anunciants i col·laboradors, tot l’equip i de segur també els nostres
lectors volem donar reconeixement a tots aquests col·lectius i estendre els aplaudiments
també a les seves famílies, que permeten que els seus éssers estimats estiguin donant
un servei que només la voluntat i la consciència de responsabilitat els pot mantenir
dempeus.
Volem també abraçar als malalts i familiars que ho estan passant malament. Tots hi estem
exposats, no ho oblidem, i un adéu solidari a tots els que han marxat.
Esperem que aquesta gesta, la de totes aquestes persones, com a mínim generoses,
no quedi en l’oblit quan això hagi passat. Perquè passarà, afortunadament, i el món,
estic segura, haurà canviat un xic en el fons. Potser no per a tothom, però per molts de
nosaltres hi haurà un abans I un després, per motius diferents en cada cas.
Potser és un moment per aprofitar i escoltar-nos de dins en fora, aprendre a valorar el
que tenim, per bo i per dolent, si cal. Si són moment de canvis i de transformacions,
tirem endavant que de ben segur ens en sortim.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

De moment quedem-nos a casa, si us plau, tant com puguem, per nosaltres, pels que
ens estimen i ens volen sans i estalvis, per respecte a tots els que treballen i exposen la
seva salut per guarir la nostra, pels que estan patint la malaltia i pels que han marxat…
quedem-nos a casa.
Fins que calgui.
Cristina Perelló
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Una conversa amb...

Dr. Josep Lluís Ibáñez

Gerent del Consorci Sanitari
de l’Alt Penedès i Garraf

Josep Lluís Ibáñez és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i treballa com a
gestor des del 1988. L’any 2008 es va incorporar al projecte d’integració dels hospitals de Sant Camil
de Ribes i Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i actualment és el gerent del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès i Garraf. El 29 de març va dedicar una estona a respondre les preguntes de L’Altaveu, amb
un missatge molt clar: que tothom, grans i petits es quedin a casa.
L’Altaveu.- Dr. Ibáñez, com ha canviat la seva
vida amb la pandèmia del Covid 19?

Doctor Josep Luís Ibáñez.- Doncs ha canviat força...
No només a mi, sinó a tots els professionals de la salut.
Aquesta situació requereix estar molt pendent de la seva
evolució.

L’A.- Perquè tothom ho pugui entendre, exactament què
és el coronavirus Covid 19 i com pot afectar a les persones.

Dr.- El Coronavirus SARS-CoV-2 és un virus que es

va iniciar la xina, i que pel seu alt grau de contagi s’ha
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estès ràpidament per tot el món. Encara no sabem moltes
coses d’ell, i el més important: com és nou no tenim
desenvolupat immunitat a nivell poblacional contra ell.
En general, presenta una simptomatologia clínica similar
a la de la grip: molta febre, tos, malestar general... Però
alguns casos poden arribar a ser greus, sobretot en la gent
gran... Encara que també pot afectar a gent més jove, o que
pateixen altres patologies.

L’A.- Doctor, es va iniciar aquesta afectació sobretot

indicant la vulnerabilitat de les persones grans. Després
també hi ha hagut casos en persones més joves. El
missatge és que tothom ha de prendre precaucions?

moments, en què s’han hagut d’adaptar a una nova
situació. Tots i cadascun d’ells. I han sortit iniciatives
molt maques com la de crear un circuit de cartes que ens
fa arribar la ciutadania, dirigides als pacients aïllats i als
mateixos professionals.

L’A.- Com a doctor i gerent, com viu aquest episodi?
Com explicarà el que avui s’està vivint?

Dr.- Sóc metge, però fa molts anys que em dedico a la

El vestíbul de Sant Camil, buit per la cancel·lació de
visites.
Quins són els casos més vulnerables?

Dr.- Tothom, absolutament tothom, grans i petits, hem de

prendre precaucions. Tothom. És cert que fins ara la gran
majoria de casos més greus han estat en la gent gran i amb
patologies prèvies, però també hi ha hagut casos de gent
jove que ha acabat tenint simptomatologia greu.

L’A.- Quins són els principals consells per a la
població en general davant les mesures de protecció?

Dr.- El més important és NO SORTIR DE CASA! És

l’única manera d’evitar la propagació d’aquest virus. A
part, hem de seguir les recomanacions que s’han dit des del
principi, fins i tot estant a casa: rentar-se sovint les mans,
tapar-se la boca i el nas amb mocadors preferentment de
paper o amb la cara interna del colze en tossir, mantenir
una distància de seguretat d’un metre i mig entre les
persones quan per exemple anem al supermercat o a la
feina, protegir a la gent gran i persones amb malalties
cròniques.

gestió sanitària i mai havia pensat que podria viure una
experiència similar. Aquesta és una situació que et canvia
moltes coses, però que també et reafirma altres coses que
ja pensaves, com per exemple la gran importància que té
tenir un fort sistema de salut públic, per tal d’assegurar la
protecció de tota la població.
I com ho explicaré? Doncs, crec com un malson del qual
hem de sortir millors com a persones i com a comunitat.

L’A.- Com resumiria, en poques frases, l’evolució

del que s’ha viscut fins ara i el que pot succeir en les
següents setmanes (o mesos)?

Dr.- Fins ara? Bé... ens ha agafat a tots d’imprevist, i

hem dedicat les primeres setmanes a preparar-nos pel que
vindrà a partir d’ara... –29 de març– que és donar resposta
el millor possible a la pandèmia.

L’A.- S’ha vist, com mai, que rere la professió del

sector sanitari, són persones amb una gran vocació,
solidaritat i fins i tot enginy. Ens pot explicar alguns
exemples:

Dr.- Sí, tenim uns professionals que ho estan donant tot!

Estan mostrant una gran dedicació i valentia en aquests

Les urgències continuen funcionant, tot i la derivació
de l’atenció de parts i pediatria.
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Foto: Laura Bregante

Vista des del voltant de Sant Camil i l’entorn.
L’A.- Hi ha un abans i hi haurà un després en la
sanitat en aquest país. Com creu que serà?

Dr.- Igual que ara mateix ens estem adaptant a la nova
situació, derivada de la pandèmia del Covid-19, hi haurà
un període de treball i esforç per tornar al punt de partida,
però amb l’esforç de tots, estic segur que ho aconseguirem.

L’A.- El Consorci com ha entomat la crisi? Quines
han estat les principals mesures?

Dr.- Des del moment en què es va veure la gravetat del que

estava passant a la Xina, els hospitals del CSAPG (Consorci
Sanitari Alt Penedès i Garraf) hem editat un protocol d’actuació
davant d’un cas sospitós de coronavirus, basat en el protocol
establert pel Departament de Salut i aquest document està en
constant canvi segons l’evolució de la pandèmia.

L’A.- L’Hospital Residència Sant Camil concentra
els pacients del Covid-19 i algun hotel acull els avis de
la residència, es preveuen altres trasllats?
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Dr.- De moment l’únic trasllat que hem fet és el dels

malalts de l’àrea sociosanitària de Sant Camil a l’Hotel
Melià i l’àrea de parts de l’Hospital Sant Camil a l’Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès, tal com vam comunicar fa uns
dies. No hi ha altres previsions de moment.

L’A.- Volem felicitar la tasca i el compromís. Com

reben els aplaudiments de la societat que cada dia els
agraeix la seva feina?

Dr.- Ens donen força per seguir dia a dia. Estic molt agraït
amb la solidaritat que ens està mostrant la ciutadania, tant
amb els aplaudiments, com amb els oferiments de tota
mena, com les donacions.

L’A.-Quin és el principal missatge que volen que
arribi a la població?

Dr.- Que es quedin a casa. Si us plau.
L’A.-Doctor, tot anirà bé. És el lema que es transmet

tan veloç com el Covid 19. Quins creu que són els
elements perquè davant una crisi, com mai viscuda des
de fa 100 anys, s’hagi pogut actuar i fer-hi front?

Dr.- Un punt clau ha estat que quan el virus ha arribat a

Catalunya, ja vèiem com actuava. Això ens ha permès crear
els protocols d’actuació adients, malgrat que potser no es
tenien les infraestructures preparades per a una pandèmia
com aquesta. També està ajudat el confinament. Però està
clar que el nostre gran recurs contra aquesta situació és el
compromís i la professionalitat dels nostres professionals
del sistema sanitari.

L’A.- Els professionals de la sanitat, junt amb els de

l’alimentació, els cossos de seguretat i tots els serveis
essencials són els superherois d’avui. Què li diuen a
casa quan surt cada matí?

Dr.- Que vagi amb compte!
L’A.- Moltes gràcies, vol afegir alguna altra
qüestió? Endavant...

Dr.- Que hem de mimar el nostre sistema públic de
salut, i que MOLTES GRÀCIES ALS NOSTRES
PROFESSIONALS I MOLT AGRAÏTS PER
LES MOSTRES DE SUPORT DE LA NOSTRA
POBLACIÓ!

Els passadissos i tots els espais es mantenen ben
nets i desinfectats.

P. Cabello

P. Cabello

L’Altaveu nº 152 any 2020

05

06

L’Altaveu nº 152 any 2020

L’Altaveu nº 152 any 2020

07

Des de la lluna, amb amor
Hola Juani, la meva carta, feta des del confinament [...].
M’atreveixo a fer una consulta/reflexió que voldria dir en
veu alta per saber si això només em passa a mi o hi ha més
gent que percep les mateixes sensacions. El COVID és un
malson i tots sabem que hi haurà un abans i un després,
però el que jo vull qüestionar és què sentim des que ha
començat aquesta crisi mundial i el món s’ha partit en dos
tipus d’humans: aquells que pertanyen a sectors essencials
i aquells pels quals el més essencial és quedar-se a casa
per no contagiar ni contagiar-se. [...] Sento en mi un estat
de calma i acceptació que no és pròpia del meu tarannà
i un augment del sentit solidari, d’agraïment als altres,
de voluntat de donar ajut o escalf, de ser útil en aquests
moments, per petit que sigui el gest... i puc veure les bones
intencions, tinc temps per fixar-me en petites coses que ara
reconec d’una immensa bellesa i sento gratitud per estar
passant per aquest moment. És possible que tot això tingui
un vessant positiu? És normal o el confinament m’ha fet
perdre el nord? [Maria Cristina, 25 de març de 2020]
Maria Cristina,
La teva reflexió, crec no errar, si la considerem compartida.
Malgrat que es fa difícil treure res de positiu en aquests
moments, és una bona medicina trobar un bri d’esperança
en aquest infern tancat, de famílies i parelles separades, de
malalts en hospitals, residències i llars, totalment aïllats,
amb l’únic acompanyament dels superherois amb bata que
aquestes setmanes (mesos) afronten dia a dia la batalla
contra un enemic invisible als ulls, i que ha intensificat
totes les mirades a través dels microscopis. Al seu costat,
altres herois i heroïnes aixequen cada dia la persiana
perquè, com dius, en el món ara hi són els essencials i els
essencialment a casa.
Però també és cert que entre els que ens quedem a casa, hi
ha moltes circumstàncies diferents, perquè quatre parets
poden ser un paradís o un infern. Perquè el sol no entra per
totes finestres de la mateixa manera i no tothom té internet.
El petit dispositiu mòbil és com un nou cordó umbilical, que
mai haguéssim pensat que ens alegraria el dia amb l’allau
de missatges positius que arriben; i que ens entristiria les
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CARTES A LA JUANi

nits, amb les notícies de la intensificació de la pandèmia.
Els dies s’han tornat una paradoxa en ells mateixos. Una
mena de muntanya russa d’emocions, notícies, imatges i
records. L’arxiu de Ribes ha demanat que es facin arribar
fotografies del confinament, perquè el què estem vivint
serà història algun dia. Cent anys enrere, la grip de 1918,
va colpejar milers de persones, enmig d’una guerra. La
Guerra Civil, en moltes llars és tema de conversa aquests
dies. I allò sí que va ser un veritable infern, de bombes,
sang, mancances i morts. Una revolta perduda que va
acabar amb una postguerra de fam, de desaparicions i una
de les dictadures més llargues del món contemporani.
Vist així, el nostre confinament no pot fer defallir ningú.
No cauen bombes. I raja solidaritat, comunitat entre veïns,
acompanyament als qui més ens necessiten. El nostre
confinament és el cinturó de seguretat, perquè en l’accident,
patim el mínim de ferides. El nostre confinament és el casc
del motorista. El viatge sembla llarg i el paisatge desolador,
però el cartell del final del camí només pot dir: benvinguts
a Esperança, perquè #TotAniràBé.
La Juani
Aquesta és una secció a la que podeu escriure i
dirigir la vostra carta a través del correu electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé
una manera de recuperar aquell enyorat costum
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa,
allí també rebràs la teva carta personalitzada
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta
publicada.
Fins a la propera.

EL PAGAMENT DEL REBUT DE L’AIGUA ES CONGELA A AUTÒNOMS I
PIMES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

L’Ajuntament i el servei municipal d’aigua també han acordat crear un fons social per a
persones que no puguin pagar els rebuts domiciliaris.
Pel que fa al rebut de l’aigua, Aigües de Sant Pere de Ribes
congelarà el pagament de les factures de subministrament
d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma
a autònoms i petites i mitjanes empreses (PIME), que
posteriorment es podran finançar amb plans personalitzats
fins a 6 mesos i sense interessos. Paral·lelament, l’Ajuntament
i el servei municipal d’aigua han acordat crear un fons social
de 20.000 euros per a persones que no puguin pagar els
rebuts domiciliaris, i així ajudar a reduir la càrrega econòmica
de les famílies amb circumstància de necessitat. Així mateix,
s’han aturat qualsevol tall de subministrament per manca de
pagament i els venciments dels informes de vulnerabilitat
i d’exclusió residencial per mantenir la protecció especial
d’aquest col·lectiu. També els consums d’aigua dels mesos
d’abril i maig tindran una tarifa de cànon reduïda al
50%, tant per consums domèstics com per a industrials i
assimilables, i del 100% per als qui tinguin tarifa social.
El subministrament i sanejament d’aigua estan plenament
assegurats amb les mateixes garanties, qualitat i seguretat que
fins ara.

Per a contactar amb Aigües de Sant Pere de Ribes
es pot trucar als telèfons 900100530, 900100531 i
900816101 o enviar un correu electrònic a aspr@
aiguesdesantperederibes.cat. Trobareu més informació
a www.aiguesdesantperederibes.cat/ca/canals-decontacte.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ja tenim l’oli novell
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S’AMPLIEN ELS TERMINIS DE PAGAMENT D’IMPOSTOS
Per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19,
l’Organisme de Gestió Tributària ha donat a conèixer que
els terminis de pagament de les liquidacions que es troben
en període de cobrament des del dia 18 de març, han estat
ampliats fins al 30 d’abril de 2020, i els posteriors s’han
ampliat fins al 20 de maig de 2020.
També l’ampliació de terminis afecta als padrons de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics
que actualment es troben en període voluntari de pagament.
D’aquesta manera, es demorarà el càrrec en compte per a
aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament,
i facilitaran el compliment de l’obligació de pagament als
que no hagin domiciliat. Igualment, els ajornaments o
fraccions concedits abans del 18 de març de 2020, amb data
de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020,
s’amplia fins al 30 d’ abril de 2020 i pels casos concedits
després del 18 de març de 2020 el seu venciment es produirà
el 20 de maig de 2020.

L’atenció al contribuent, es continua prestant a través del
web (www.orgt.diba.cat) i del correu electrònic (orgt.
atenciociutadana@diba.cat).
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’AJUNTAMENT FARÀ UNA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS
LLOGUERS DE PROPIETAT MUNICIPAL
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també ha decretat una
moratòria en el pagament dels lloguers d’immobles
municipals, és a dir, pisos, locals, places d’aparcaments
i trasters de la seva propietat, a partir del mes d’abril
i mentre duri l’estat d’alarma. Aquesta és una de les

noves mesures locals anunciades pel govern municipal
per tal de minimitzar l’impacte econòmic i social a les
famílies del municipi. Un cop s’aixequi l’estat d’alarma,
els arrendataris podran pagar l’import del lloguer pendent en
12 mesos a partir de la data que s’estableixi. La decisió no
només ajudarà a les famílies més vulnerables, sinó que també
facilitarà la liquiditat en general de les famílies llogateres
i afectarà a un total de 95 immobles (31 pisos, 4 locals, 50
places d’aparcament i 10 trasters propietat de l’Ajuntament).
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també insta als
arrendadors en general, tenint en compte el context actual, a
flexibilitzar el pagament del lloguer del seus immobles a les
persones i famílies que els hi tenen arrendats, en tant que els
hi sigui possible.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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AJORNADA LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR DEL SEGON CICLE
D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Les beques menjador estan garantides amb targetes moneder mentre no hi hagi escola.
El departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha comunicat que, atès que han quedat suspesos tots
els terminis administratius sense excepció a causa de la
pandèmia del nou coronavirus i la situació d’emergència
sanitària actual, s’ajorna la preinscripció escolar del segon
cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui
garantir la seva realització en condicions de normalitat.
També es veu afectada la inscripció per a la prova d’accés
als cicles formatius i les proves de selectivitat (que
queden ajornades fins al mes de juliol). No obstant, s’està
treballant en diversos escenaris i possibilitats en relació a
aquests procediments.

Les beques menjador es garanteixen amb targetes
moneder
L’Ajuntament ha distribuint 592 targetes moneders a les
famílies beneficiàries de les beques menjador que s’han
vist afectades pel tancament de les escoles en el context
actual.
La targeta moneder garantirà als menors beneficiaris
d’ajuts de menjador, en els nivells educatius del segon
cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria,
la continuïtat d’aquests ajuts durant el temps que els
centres educatius romanguin sense activitat com a mesura
de prevenció.
Els Departament d’Educació de Treball, i Afers Socials
i Famílies han treballat conjuntament amb els consells
comarcals i aquests amb la globalitat dels ajuntaments per
tal de desplegar aquest recurs alternatiu.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’ESPAI BLAU NO COBRARÀ LES QUOTES D’ABONAMENT
DURANT EL PERÍODE QUE ROMANGUI TANCAT
Les quotes pagades i no utilitzades es regularitzaran en la primera quota mensual quan
es reprengui l’activitat.
En relació a la pròrroga del confinament i al tancament
de les seves instal·lacions en motiu de l’estat d’alarma,
el Complex Esportiu Municipal Espai Blau no
emetrà cap cobrament durant el període que aquest
romangui tancat. Les quotes pagades i no utilitzades
es regularitzaran en la primera quota mensual un cop
s’hagi reprès l’activitat.
A través de les seves xarxes socials, l’Espai Blau ofereix
consells i propostes d’activitats físiques i saludables per
fer a casa. El centre manté les seves instal·lacions tancades
des del dia 14 de març.
Per altra banda, el complex esportiu oferirà, a partir de
la reobertura del centre, l’abonament gratuït a tot l’equip
de professionals del Consorci Sanitari del Garraf per un
període de temps igual al de confinament, com a mostra
d’agraïment a la seva tasca.
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L’Espai Blau recorda que degut al tancament del centre
per la declaració de l’estat d’alarma no atén de forma
presencial ni realitza cap gestió administrativa. Per a
contactar amb el complex esportiu cal enviar un correu
electrònic a info@espaiblau.cat.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’AJUNTAMENT HA POSAT A DISPOSICIÓ DEL PERSONAL
SANITARI DE L’HOSPITAL HABITACIONS D’HOTEL
L’Hotel Desitges i l’Hotel Palou acolliran professionals del centre hospitalari aquests dies.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat a disposició
del personal sanitari de l’Hospital Sant Camil les habitacions
de dos hotels del municipi per tal que els i les professionals
del centre que ho necessitin puguin pernoctar-hi i no s’hagin
de desplaçar a casa, sobretot aquells que resideixen a altres
localitats. Es tracta de l’Hotel Desitges i de l’Hotel Palou,
que han arribat a un acord de col·laboració amb el Consistori,
conjuntament amb CatSalut, per oferir a preus mínims les
seves habitacions amb aquesta finalitat, en aquest moments
en què es troben tancats al públic per la suspensió de la seva
activitat decretada per l’estat d’alarma com a establiment
hoteler i amb la voluntat d’ajudar. L’hotel DeSitges, situat a
la urbanització Els Cards, te 43 habitacions i l’Hotel Palou
de Ribes en disposa de 10 més.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

ACCIONS DE DESINFECCIÓ I REFORÇ DE LA NETEJA A LA VIA PÚBLICA

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha reforçat des del dissabte
21 de març les accions de neteja a la via pública amb feines
específiques de desinfecció, especialment en zones cèntriques,
les àrees properes als centres sanitaris i assistencials, parades
d’autobusos, contenidors i, en definitiva, aquells carrers i
places amb més freqüència de pas o propers a establiments
oberts aquests dies. S’incideix sobretot en el mobiliari urbà,
el terra i zones sensibles, fent servir aigua a pressió i líquid
desinfectant amb l’objectiu de frenar la propagació del
coronavirus. Les tasques de neteja i desinfecció s’estan duent
a terme amb una empresa especialitzada i la col·laboració de
l’ADF 307 Sant Pere de Ribes, tant als nuclis principals com
a les urbanitzacions. Aquestes accions es faran diàriament
durant els propers dies mentre duri el confinament i no són
perilloses per a les persones i animals si bé com a precaució
cal evitar-ne el contacte amb la pell, doncs consisteixen en
ruixar una dissolució d’aigua amb hipoclorit de sodi.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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EL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ CONTINUA ACTIU
TELEMÀTICAMENT
Les formacions presencials han quedat aturades degut a la situació de crisi sanitària
per la covid-19.
El Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes es manté actiu malgrat la situació actual i la
suspensió de les formacions presencials, però segueix oferint
informació, assessorament i gestió dels aspectes relacionats
amb l’ocupació a la ciutadania i a empreses, a través del
correu electrònic serveilocalocupacio@santperederibes.
cat. Si necessiteu posar-vos-hi en contacte també podeu
trucar al 938967300 (de dilluns a divendres de 9 a 14h). Des
del servei s’informarà a les persones usuàries quan es puguin
reprendre els cursos aturats per la situació de crisi sanitària
per la covid-19 i l’estat d’alarma.
El SLO s’adreça, d’una banda, a la ciutadania en general
major de 16 anys, a les persones en situació d’atur, a aquells
que vulguin millorar la seva situació laboral i/o que cerquin
informació i orientació laboral; i, de l’altra, a les empreses
que busquin treballadors i treballadores i/o que vulguin
intermediació amb les persones inscrites a la borsa de treball
per a la gestió de les ofertes de feina.
INFORMACIÓ D’INTERÈS DAVANT ALGUNES
CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I LABORALS
DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Persones afectades per un ERO o ERTO
El SLO informa a aquelles persones que hagin o puguin estar
afectades per un ERO o un ERTO que no han de donar-se
d’alta com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per tramitar la prestació al Servicio Público
de Empleo (SEPE), atès que l’empresa contactarà amb el
SEPE.

un formulari d’inscripció a la web del Consorci Salut i Social
de Catalunya. També per a persones amb vocació per la gent
gran encara que no tinguin experiència prèvia en el sector,
doncs s’oferirà formació.
Prestació extraordinària per cessament d’activitat
Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin
vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan
la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es
vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació a la mitjana
de facturació del semestre anterior. Complint els requisits
següents:
•

Afiliat i en alta al RETA

•

Acreditació de la reducció de la seva
facturació

•

Al corrent de pagament en quotes de la
Seguretat Social (si no està al corrent es farà
invitació al pagament, en el termini de 30dies)

Ajut per autònoms
El Departament en matèria de treball ha aprovat una partida
pressupostària de 7,5milions d’€ per atorgar aquesta prestació
fins al seu exhauriment. Es preveu que aquesta línia d’ajuts
pugui beneficiar 4.500 persones treballadores autònomes.
Les condicions són les següents:
•

Import de l’ajut fins a 2.000 euros.

•

Que l’espai, servei o activitat estiguin
relacionats amb els que les autoritats sanitàries
han decretat que tanquin o deixin de prestarse.

•

Acreditar
pèrdues
econòmiques
involuntàries el març de 2020 en comparació
en el mes de març de l’any anterior.

•

No disposar d’altres fonts d’ingressos
alternatives.

Borsa de treball de gerocultors/es
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com el
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) estan fent
una crida a tots aquells professionals d’atenció a gent gran
que vulguin treballar en la resposta a aquesta crisi i es poden
apuntar a la borsa de treball que s’ha obert. Totes les persones
que vulguin treballar en residències i centres d’atenció a la
gent gran, i que ara són més necessaris que mai tenen habilitat
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Tipus de finançament

Servei d’Iniciatives Econòmiques

També s’ha aprovat una línia d’avals per la cobertura
per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats
financeres a empreses i autònoms i l’ampliació del límit
d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar
les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

El Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat
Penedès-Garraf també treballa diàriament per donar
informació actualitzada de les mesures econòmiques
davant la Covid-19 per a l’emprenedoria. Podeu
consultar-lo al web https://mancomunitat.cat/temes/
emprenedoria/ o bé trucar per telèfon al 93 810 06 98
(opció 2).

Moratòria de tributs
Així mateix, es recorda que es concedeix l’ajornament del
deute tributari corresponent a totes aquelles declaracionsliquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de
presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del
Reial Decret7-2020 i fins el dia 30/05/2020. També s’han
suspès els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els
tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins
que finalitzi l’estat d’alarma.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Unitat d’assessorament per a professionals i empreses
L’Agència de Desenvolupament NODE Garraf ha posat en
marxa una unitat per atendre de manera individualitzada les
consultes que, per part de professionals autònoms i empreses,
arriben als ajuntaments de la comarca en relació amb les línies
d’ajut i suport a l’activitat en l’actual contingència. Aquest
servei s’ofereix de manera gratuïta i personalitzada. Podeu
fer arribar els vostre dubtes i preguntes a l’adreça de correu
electrònic agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat o
bé al telèfon 938 100 722.

SANT PERE DE RIBES MANTINDRÀ LES LÍNIES DE P3 A LES
ESCOLES EL CURS VINENT
També recuperarà la línia que va perdre l’any passat a l’Escola Mediterrània i baixarà la
ràtio dels centres educatius.
Sant Pere de Ribes no tancarà cap línia de P3 el curs
vinent, recuperarà la línia que va perdre l’any passat a
l’Escola Mediterrània i baixarà les ràtios dels centres
educatius municipals. “Després d’anys de demanar
–al Departament d’Educació de la Generalitat- el no
tancament de línies i sobretot la baixada de ràtio,
ho tenim!. El curs vinent totes les escoles tindran els
seus grups i aquesta baixada de ràtio.”, ha remarcat la
regidora d’Educació, Francisca Carrasquilla.
Pel curs 2020-2021, l’oferta de grups de P3 a les escoles
públiques de Sant Pere de Ribes serà de dotze grups,
un més que el curs anterior. En la majoria dels centres
educatius (El Pi, Les Parellades, Santa Eulàlia i Riera
de Ribes) baixaran les ràtios d’alumnes a 22 i en algun
casos a 18, com l’Escola Els Costerets i l’Escola Les
Roquetes que incrementaran un grup de P3 (tindran dos
grups cadascuna). Segons el departament d’Educació, la
proposta de reduir la capacitat dels grups és una opció per
aconseguir un millor repartiment de l’alumnat.
L’alcaldessa del municipi i presidenta del Consell Comarcal
del Garraf, Abigail Garrido, ha anunciat que el Garraf ha
estat reconegut pel Departament d’Educació com a zona

d’educació inclusiva i que el territori serà pilot en temes
d’inclusió. Això permetrà “treballar la diversitat i la
complexitat a les nostres escoles tal i com es mereixen
els nens i nenes, ha dit Garrido. Aquest reconeixement ha
estat gràcies a la feina feta des de les diferents regidories
dels municipis de la comarca, de forma conjunta. “Hem
fet un treball molt bo tots els regidors i regidores de la
comarca, ens hem coordinat amb la mateixa finalitat”,
ha afegit Carrasquila.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Tot això també passarà
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es
Ens enfrontem a situacions extraordinàries que ens oferiran
grans canvis.
Canvis en la nostra forma de relacionar-nos i de treballar.
Canvis en l’economia.
Canvis en la manera de veure el món.
Aquest tipus de coses són les que fan que hàgim de recórrer als
nostres recursos personals i tirar d’enginy.
Perquè hi ha una cosa clara: i és que cadascuna de nosaltres és
responsable del seu futur. I els canvis a nivell professional seran
profunds.

No saps com veure la part positiva d’això?

La relació amb les empreses canviarà de forma dràstica.

1. Aprofita aquest temps per posar-te a el dia amb aquests
llibres que vas comprar i que encara no has trobat el moment
de llegir.

El teletreball és una realitat que farà que, plantejaments com la
conciliació familiar que fa temps que moltes persones, sobretot
nosaltres les dones, estem plantejant pugui ser factible 100%.
Així que ha arribat l’hora de reinventar-se.
El dia a dia ens fa anar amb el pilot automàtic posat i no ens
adonem el potencial que tots els éssers humans tenim. Aquest
mateix potencial que ens fa sortir als balcons tots a una a
aplaudir als sanitaris.
El mateix que està fent virals les idees que tenen les persones per
passar el temps de confinament d’una manera més divertida.
I, per descomptat, el mateix que ens fa treure el nostre costat
més altruista i oferir el millor que sabem fer de manera gratuïta
per a qui ho necessiti i aprofitar aquest temps per aprendre a
tenir una millor versió de nosaltres mateixos.
Perquè la situació que tenim avui no podem canviar-la. Però sí
podem canviar la nostra actitud envers aquestes circumstàncies.
Canviar l’actitud significa prendre la responsabilitat personal
que comporta i veure una perspectiva més positiva del que
succeeix.
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Deixa’m fer-te alguns suggeriments:

2. Forma’t. Cerca cursos per internet de temes que t’interessen
i aprèn coses noves. Hi ha molts de gratuïts.
3. Treu-li la pols als jocs de taula per a compartir amb les
persones amb les que convius.
4. Troba temes de conversa amb els teus fills o amb la teva
parella. És un bon moment per parlar amb el cor i amb
tranquil·litat per conèixer-nos de veritat.
5. Mira pel·lícules o sèries interessants que no sols tenir temps
de veure.
6. Truca a aquells familiars o amics amb els que fa temps que no
parles però que sempre tens presents.
7. Fes ioga, meditació, pilates, gimnàstica sueca, ... És el moment
de començar a practicar si no ho has fet mai. Hi ha moltes classes
per internet i professionals que, de manera voluntària, estan
pujant a la xarxa els seus entrenaments perquè et mantinguis
en forma.
Sempre hi ha un costat positiu per a tot. Troba el teu significat.

CAMPANYA #JOMESPERO
Marta Magdaleno
Pres. FEM RIBES

Les associacions de comerciants de Sant Pere de RIbes (Fem Ribes i UCER) estem treballant des de casa, per
donar suport i visibilitat als nostres associats. També tenim un diàleg constant amb l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes demanant ajudes per pal·liar les necessitats del comerç local en aquests moments tan complicats. Ajudes com l’increment de les subvencions destinades al comerç local, reducció dels impostos com les terrasses i
ajornament del pagament de les taxes d’aigua i escombraries.
Durant aquests dies hem fet accions solidàries com generar una xarxa de comerços de primera necessitat disposats a donar suport als Serveis Socials, i ens hem sumat a la Xarxa d’ajuda mútua Ribes-Roquetes-Olivella,
conscienciant sobre la importància que la gent gran no surti i que utilitzi els voluntaris de la xarxa.
De cara als nostres socis, hem publicat a les xarxes quins horaris i serveis donen els nostres socis; generem periòdicament un correu electrònic per als socis on recopilem informació per als seus negocis, així com recopilant
de l’estat dels nostres associats, per poder oferir-los l’ajuda que necessiten.

Juan Ramón Lopez
Pres. UCER

Continuem treballant perquè tot el teixit econòmic, no només els nostres socis, pugui recuperar la normalitat,
generant, i liderant accions durant i després del confinament perquè el comerç local de Sant Pere de Ribes
continuï sent un motor econòmic del municipi i un cohesionador de tots els ciutadans.
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Sabies
què...
A VEGADES LA CENSURA POT
DONAR MÉS PUBLICITAT?
Josep Miret i Mestre

Som a l’any 1923. El 13 de setembre de 1923 el general
Primo de Rivera fa un cop d’estat i imposa la dictadura
que porta el seu nom. Clausura una bona part dels
ateneus obrers i totes les societats catalanistes, entre elles
l’Ateneu de Ribes, que rep l’ordre de tancar el 9 d’octubre.
La Societat d’Agricultors Obrers sobreviu als temps de la
dictadura però l’Ajuntament republicà d’esquerres que
presidia l’alcalde Josep Ricart Rovira és destituït. El 3
d’octubre el governador civil nomena alcalde i regidors
nous.
Tots els diaris i revistes del moment havien de passar
censura prèvia dels militars. Abans de fer la impressió
definitiva, la impremta havia de lliurar una galerada a la
censura perquè li donés el vistiplau o bé ratllés les parts
que no volien que es difonguessin. Llavors sortien diaris
i revistes amb una bona part de les columnes en blanc,
com podeu veure a la figura 1, que correspon al “Castell
de Ribas”, quan el cronista intentava explicar com es va
constituir el nou Ajuntament triat pel governador civil.
També podia ser que la censura no digués res i passat el
termini la impremta decidís imprimir la revista íntegra.
Si a última hora, un cop impresa, arribaven les proves
d’impremta censurades, no hi havia altre remei que tornar
a passar els fulls per la premsa i tatxar la part censurada,
com podeu veure a la figura 2. En aquest cas, segons com
quedi la tinta, és possible llegir l’original amb paciència i
l’ajut d’una lupa.
Jo, que tinc un punt de rebel, no em puc estar de mostrarvos la nota que la censura va voler amagar i que ara podeu
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Castell de Ribas del 15 de novembre de 1923, amb la nota
tatxada que podeu llegir a la figura 3 (Arxiu Municipal de
Sant Pere de Ribes).
llegir a la figura 3, a l’esquerra la nota ratllada i a la dreta la
versió original. Parla d’una sarsuela que es va representar
al Local l’11 de novembre de 1923. Creieu que valia la
pena censurar-la?
Malgrat la censura la vida continua i les entitats van anar
fent la viu-viu com van poder, això sí, en cada acte públic
hi havia d’haver un representant de l’autoritat militar.
El Centre Recreatiu sembla que no va tenir massa
problemes per continuar les seves activitats de balls,
teatre i cinema. El Local va perdre els seus polítics a
l’Ajuntament però va poder continuar amb normalitat
el teatre, els balls del diumenge i, a partir de 1928, el
cinema mut amb l’empresa Ibáñez de Sitges. La pitjor part

Fotomuntatge amb la nota tatxada i la versió original a
la dreta.
se la va emportar l’Ateneu de Ribes, que ja hem dit que
fou obligat a dissoldre’s per ordre dels militars. Tot i amb
això, pocs mesos després, l’any 1924, es funda el Centre
Parroquial i em consta que alguns antics socis de l’Ateneu
es van apuntar al nou centre.
Ens assabentem per una nota de “La Veu de Catalunya”
del 13 de febrer de 1919, pàgina 9, que la revista ribetana
“Castell de Ribas” va haver de pagar una multa de 15
pessetes, segurament en relació a l’estat de guerra que es
va produir a Barcelona per la vaga de “La Canadenca”,
que obligava a passar els diaris per la censura. Poc
després la revista “Castell de Ribas” desapareix durant
tres anys malgrat que tornarà a reaparèixer l’any 1922
com a òrgan de l’oposició quan Josep Ricart guanya les
eleccions municipals i passa a ser l’alcalde de Ribes.

Castell de Ribas de l’11 d’octubre de 1923, amb espais
en blanc motivats per la censura (Arxiu Municipal de
Sant Pere de Ribes).
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ALETES DE POLLASTRE AMB CEBA I COCA-COLA
Ingredients:
12 aletes de pollastre
1 sobre de sopa de ceba
1 llauna de Coca-Cola (33 cl)
Quètxup
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre

Elaboració de la tempura
Aquesta recepta us sorprendrà per la seva facilitat i el
resultat final.
Poseu el forn a preescalfar a 200ºC a dalt i a baix.
BON PROFIT

Agafeu una safata de vidre o d’alumini que tingui la
capacitat justa i una mica d’alçada per posar les aletes.

Esteneu les aletes de pollastre (12 unitats aprox.) amb una mica d’oli, sal, pebre i un xic de quètxup per sobre.
Tot seguit afegiu el sobre de sopa de ceba i la Coca-cola.
Poseu la safata al forn durant uns 40 minuts.
Passat aquest temps ja podreu treure la safata del forn i emplatar.
Consell del GUERRER: Salpebreu generosament les aletes ja que la salsa quedarà una mica dolça.

El menu del guerrero
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Confinats, reflexionem
de “Trabajo, Sanidad y Seguridad Social”, Sancho Rof, va dir:
«El mal lo causa un bichito. Es tan pequeño, que si se cae de la
mesa, se mata».

A finals de febrer estava convençut que en quatre dies ens
trauríem de sobre el coronavirus. Semblava una cosa sense
importància. Recordeu que una de les disfresses més vistes
durant el passat carnestoltes va ser la d’aquest virus malparit. I
ens feia molta gràcia. A més a més, alguns experts creien i deien
que suspendre el “Mobile World Congress” era precipitat. Que
allò no deixava de ser una grip una mica més forta... El cas és
que al final em van convèncer i així ho vaig dir i escriure...
Sortosament no m’he de guanyar la vida com a endevinaire o
com a pitonissa perquè avui, confinat a casa, com tots vosaltres,
i veient el que està caient, veig que això va per llarg o, com diria
un veí: “lo que te rondaré, morena”.
Estem vivint una situació molt greu i històrica. Les dosis
massives d’informació saturen. La gran quantitat de missatges
per les xarxes socials, sobretot per WhatsApp, distreuen però
també atabalen. El confinament es fa llarg. I pesat.
Si les mascaretes, els guants, els líquids desinfectants o les
cues a les botigues guardant la distància de seguretat, són un
autèntic malson pels més afortunats, no em vull ni imaginar el
que estaran passant tots aquells afectats o amb familiars i amics
que estan patint la malaltia.
Ara és moment de ser forts i tenir cura de nosaltres mateixos
pensant en els altres. De cuidar-nos per no patir ni transmetre
el virus. I de pensar i donar suport, encara que sigui virtual, als
amics i familiars que ho estan passant sols.
Ens diuen també que ara és el moment de fer pinya i deixar els
retrets per quan s’acabi tot. Val. Que fos insultat el president de
la Generalitat per demanar unes mesures de confinament que
el govern de Madrid va haver de fer quinze dies i molt morts
després, ho deixarem al pap. D’acord, em mossego la llengua
però no puc evitar fer comparacions molts tristes que em
porten a assegurar que, passi el que passi, els responsables de
les decisions equivocades o tardanes se n’aniran “de rositas” o
sigui, sense pagar el “gasto”.
Allò de “qui la fa la paga”, a Espanya no acostuma a complir-se...
pel que fa als seus polítics, és clar. Mirem un parell d’exemples.
Anys 80. L’enverinament massiu per oli de colza. 4.000 morts
i 40.000 afectats amb seqüeles. Quan van començar els primers
casos i el govern no prenia mesures dràstiques, el llavors ministre

Any 2002. El desastre del Prestige. La tercera catàstrofe amb més
costos de la història, després de la del Transbordador Espacial
Columbia i la de Txernòbil. Quan el petrolier Prestige es va
accidentar prop de les costes de Galícia, el govern espanyol,
en lloc de confinar-lo en un port tancat per buidar el petroli
amb seguretat, va decidir que marxés a la deriva el més lluny
possible. Recordeu el “chapapote”? El vicepresident del govern
d’Aznar, un tal Mariano Rajoy, deia allò de «se trata de unos
hilillos de pastelina en desplazamiento vertical».
Un cop apaivagats els efectes d’aquelles terribles desgràcies, què
hagués passat a qualsevol país civilitzat? Jo crec que els polítics
clarament ineptes haurien finit les seves carreres i lluirien la
“llufa” de la seva incompetència de per vida. Doncs a cal veí, no.
El tal Sancho Rof va participar a les següents eleccions
presentant-se com a“garantia de eficacia” i va ser escollit
diputat. Crec que, encara avui dia, presideix una gran empresa i
és conseller d’unes quantes més.
I què dir d’en Mariano Rajoy... “El señor de los hilillos” que
va arribar a ser president del govern! Sensacional! Per no parlar
de l’Aznar que presidia el país en aquell temps i que, un any
després, a base de dir mentides, ens va fotre de pet a la Guerra
d’Iraq. Mireu-lo ara, com remena la cua i pretén erigir-se en
l’oracle del déus.
Perdoneu, ja sé que estàvem parlant de la terrible pandèmia
que estem patint i per la qual estem confinats a casa. D’acord.
Mantinguem la calma, siguem solidaris, cuidem-nos, interessemnos pels altres, aplaudim l’heroic personal sanitari... però, per
damunt de tot, reflexionem.
Res tornarà a ser igual quan tot això passi.
Prenguem exemple de l’immortal “Conte de Nadal” de Dickens,
on l’avar Scrooge, ajudat pels esperits, després d’analitzar el
passat, el present i el futur, decideix canviar el seu capteniment.
A nivell personal ens podem plantejar a qui i què enyorem i
quines seran des d’ara les nostres prioritats. Tal vegada podem
fer-nos propòsits per tal de recuperar abraçades i petons que
ara trobem tant a faltar. I també per plantejar-nos converses i
confidències que necessitem tenir amb algú.
Pel que fa al tema polític també tenim molt a considerar. Jo, i
que tothom faci el que vulgui, penso reflexionar, encara més,
sobre com m’agradaria que fos el país on han de continuar vivint
els meus fills... I si altres es conformen amb un país on es premia
la mediocritat i la barbàrie, jo no.
P.D. Cuideu-vos molt. Una abraçada des d’aquí. I moltes gràcies
a la gent de l’Altaveu que, amb totes les dificultats que us podeu
imaginar, han tirat endavant aquest exemplar que ens acosta a
tots i fa més poble.
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