
 

 

Informe COVID 

Aquest virus que ens va començar a afectar a la nostra comunitat a finals de febrer i va obligar 

a un estat d’alarma a partir del 14 de març ha estat latent en diferents fases i ara torna a 

créixer la seva incidència i expansió arran de tot el territori espanyol i per suposat a Barcelona, 

al districte i també al barri de Porta.  De la setmana del 28 de setembre al 4 d’octubre on hi 

havia diagnòstic de 181 persones amb PCR positiva hem passat a 665 persones amb PCR 

positiu a tot el districte.  A porta des del 22 de juny al 25 de octubre s’han diagnosticat 590 

positius i en aquest moments la incidència acumulada /100000 habitants es de 727 en front a 

la de Barcelona que es de 555.  Podeu consultar les dades de la www de ASPB - Agència de 

Salut Pública de Barcelona on es dona una informació per poder fer seguiment de la situació. 

 

En la primera onada i durant l’estat d’alarma i desconfinament l’Ajuntament va posa en marxa 

una sèrie de mesures en  els àmbits de salut : Coordinació amb consorci posant a disposició 

equipaments municipals per ampliació d’àrees de hospital al nostre territori el Pavelló 

Municipal de Vall d’Hebron; creació de una oficina tècnica per Residencies : S’ha aconsegueix 

que salut i en concret l’ICS i Cotxeres entren a controlar les residencies de Nou Barris on ja no 

han marxat; Programa Quarantenes  amb l’objectiu ajudar les persones amb COVID-19, o 

aïllament per contacte, amb dificultats per complir les recomanacions sanitàries d’aïllament 

domiciliari, per així reduir les desigualtats socioeconòmiques en la COVID-19. 

  Atenció individual de  1493  llars : cistelles alimentació, menjar cuinat, material de protecció, 

cura de mascotes, neteges recollida de residus.  

Atenció en hotels salut per facilitar aïllament posat pel consorci de salut i complementat per 

un tercer de l’Ajuntament  adreçat a persones positives per COVID-19 amb problemes 

d’exclusió social i/o residencial.  Actualment vigent. 

Punts específics en el territori per donar suport amb menús a Can Basté i a Trinitat Nova 

Obertura de 700 places a Fira per donar acollida a persones sense sostre i que va servir per 

acollit també persones que van perdre feina i per ende pensió o habitació que compartien en 

pis per manca de ingressos. Actualment encara funciona un dels pavellons. 

Com Ajuntament  vam posar a disposició 2000 tauletes en regim de cessió per sumar a l’oferta 

del Consorci a les escoles de Barcelona. 

Es va reforçar entrega de material escolar per complementar a nivell de districte el material 

que havia entregat pla de barris a tots els nens/nenes que tenien beca escolar. 

Es van tancar tots els equipaments però des de Can Verdaguer, Ateneu la Bòbila , Casal de 

Gent Gran projecte Radars, es van fer trucades a les persones usuàries per anar fent seguiment 

de les situacions personals i poder fer derivacions a serveis socials. 

Mesures per pal·liar afectes econòmics de la crisis sobre el teixit comercial i productiu del 

territori 

Reforç de totes les activitats infantils en casals del Districte 

https://www.aspb.cat/docs/COVID19aldiaBCN/
https://www.aspb.cat/docs/COVID19aldiaBCN/


 

Programació especial cultural infantil Fem l’Agost 2020: Els divendres 14, 21, 28 d’agost i el 4 

de setembre, s’han realitzat espectacles infantils en sis places i parcs del Districte diferents i de 

manera simultània. Han estat espectacles variats: contacontes, circ, màgia, dansa... amb 

l’objectiu d’oferir una programació cultural gratuïta i a l’aire lliure per infants i famílies durant 

el mes d’agost , l’assistència total en conjunt ha estat de 1.330 infants i famílies (cal tenir en 

compte que alguns/es poden haver assistit més d’una vegada). Els espais més concorreguts 

han estat el pati de la Seu del Districte de Nou Barris i la plaça Virrei Amat. Per contra, els que 

han registrat menor assistència han estat la plaça dels Eucaliptus a Ciutat Meridiana i l’espai al 

carrer Pintor Alsamora, davant l’Escola d’Hoteleria i Turisme, al barri de Porta. 

 

Les mesures que anem rebent del Procicat fan que haguem de anar modificant la forma 

d’accés a serveis i equipaments  així com la oferta de  activitats que oferim com Districte des 

dels diferents equipaments municipals. 

De moment a data d’avui els Serveis Socials del territori funcionen al 100%  50% de personal 

presencial i 50% de persones en treball telemàtic.  Les atencions globals d’aquests serveis 

estan en una mitjana setmanal en les darreres 4 setmanes al voltant de les 2100 atencions: 45-

47% presencials i telefòniques, 4s% entrevistes telemàtiques, 11% entrevistes presencials i la 

resta visites a domicili. Els Ajuts majoritàriament son per aliments a través de la targeta 

moneder i ajuts a lloguer portant un acumulat de un milió € i ajuts en pensions al voltant dels 

400.000€ tot això des de l’inici de la pandèmia. A nivell de ciutat sabem que els ajuts per 

alimentació i lloguers  s’han incrementat 5 vegades respecte l’any anterior. 

Durant aquest mes d’octubre moltes de les famílies que estaven censades a serveis socials 

abans del mes de juny , havien rebut alguna ajuda superior a 150€ i estiguessin empadronades 

al territori han rebut uns missatges on seguiren reben ajudes del pla de xoc aprovat per valor 

de 18 milions € la majoria son famílies que havien rebut ajuts amb fills 0-16 anys. No puc 

concretar la data exacta de Nou Barris.  

Per complementar aquest ajuts a la alimentació l’Ajuntament ha fet ajuts extraordinaris a Banc 

d’Aliments, Creu Roja i Caritas també amb targeta moneder i una aportació de 500.000 € en 

ajuts extraordinaris que al Districte de Nou Barris de les 5 entitats que van presentar projectes 

les 5 han rebut els ajuts per poder desenvolupar-los. En total en sigut 47.920€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accions especifiques de neteja al territori. 

En la primera fase de estat d’alarma es va reduir molt l’activitat per confinament també de 

treballadors i els serveis mínims es van centrar en aquelles parts del territori on les persones si 

que hi tenien una relació mes propera: Mercats municipals, voltants de centres Salut i 

Residencies, i zones dels contenidors on a més de intensificar neteja es feien desinfeccions. 

S’ha fet una passejada amb veïnes del territori per indicar aquells punts crítics i s’ha anat 

corregint durant aquest darrers mesos 

A partir de setembre s’ha intensificat un pla de parcs i jardins per recuperar els espais verds 

que durant la pandèmia es van deixar d’actuar 

En concret a Porta fins el mes de desembre s’ha d’actuar:  

1.Zona demanada per espai exterior de l’Escola Splai a la zona pavimentada entre carrers 

Alcúdia, Maladeta i Andraitx al costat dels hort. 

2- Recuperació d’espais i sega de gespa que es va deixar evolucionar a prat a tota la zona de 

Can Drago. Sent prioritari el retall de la mitjana de pittosporum (Arbustos) del Passeig 

Valldaura i la poda de les baladres( arbustos) que donen a l’Avinguda Meridiana. També es 

treuen els rebrots del til·lers del parc esportiu de Can Drago. Es procedirà al desbrossament  

dels escocells i si cal dels paviments en els carrers d’Andreu Nin, Rosselló i Porcel, Garrofers 

implantació d’arbres i renovació de flors en els llocs on ni hagi.  En quant a l’arbrat i a títol 

informatiu comentar que actualment i seguint criteris tècnics la poda es fa cada 4 anys  i la 

revisió de l’estat d arbres i palmeres cada dos anys. Aquest anys es farà en el nostre districte. 

 


