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Notícies
Davant del COVID-19 actua amb màxima responsabilitat
Segons les dades que facilita a l'Ajuntament el Servei de Vigilància Epidemiològica, els casos confirmats
a Santa Coloma de Cervelló, des de l'1 al 27 de juliol, són 3.
En aquests moments cal reforçar les precaucions amb el nombre creixent de persones afectades amb
els darrers rebrots que està patint la nostra societat.
Cal que totes i tots siguem molt conscients i que, per evitar que el virus es propagui, extremem la
prudència i seguim les indicacions sanitàries. Recomanem a la ciutadania que actuï amb la màxima
responsabilitat i segueixi voluntàriament les indicacions sanitàries:
- Sortir de casa el mínim possible, per a activitats essencials
- Evitar trobades de més de 10 persones
- Evitar desplaçament a segones residències
Des de l'Ajuntament s'estan seguint atentament les novetats en tot moment, per tal d'anar actuant i
adoptant les mesures necessàries amb la màxima celeritat i informar a la ciutadania puntualment.
S'ha iniciat la campanya "A Santa Coloma ens cuidem!", juntament amb els comerços i les entitats del
poble, perquè aturar el virus és cosa de tots.
Tot i que de moment la situació a Santa Coloma està controlada, amb molt poca afectació de COVID- 19,
recomanem a la ciutadania que actuï amb la màxima responsabilitat amb tres regles molt senzilles:
?? DISTÀNCIA
? MANS
? MASCARETA
Dimarts, 28 de juliol de 2020

A Santa Coloma ens cuidem!

L'Ajuntament, conjuntament amb les entitats, les residències de gent gran, el CAP de Santa Colome i el
seus treballadors, inicia la campanya "A Santa Coloma ens cuidem! "
La Covid-19 segueix entre nosaltres i hem d’apendre a conviure-hi extremant les precaucions. Els
contagis es produeixen majoritàriament entre persones de diferents nuclis familiars i en situacions d’oci
on no se segueixen les mesures.
Dilluns, 27 de juliol de 2020

S'anul·la la Festa Major però es segueix apostant per la cultura
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Amb aquest comunicat conjunt entre entitats organitzadores i la Regidoria de Cultura us volem fer
avinent que la Festa Major, prevista pels dies 14, 15 i 16 d'agost, es posposa fins a l'any vinent.
Divendres, 24 de juliol de 2020

Cal extremar les precaucions per evitar els contagis i evitar la
propagació de la COVID-19
Davant l'increment de contagis de COVID-19 en diversos brots importants a diferents punts de
Catalunya, el Govern de la Generalitat ha anunciat avui noves mesures restrictives per a Barcelona,
l'Hospitalet i 11 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Divendres, 17 de juliol de 2020

L’Ajuntament torna a insistir a revisar la planificació de reobertura del
CAP i el consultori de la Colònia a CatSalut i l’ICS
Avui els representants dels Ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants del Consell
Comarcal del Baix Llobregat hem tingut una reunió telemàtica amb els responsables de CatSalut i de
l’Institut Català de la Salut (ICS) per tractar els criteris d’obertura dels CAPs i consultoris i per valorar la
situació sanitària actual a la nostra comarca.
Dijous, 16 de juliol de 2020

Els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló, Torrelles i Sant Climent
s’uneixen per defensar l’atenció primària als municipis
Els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat van
mantenir ahir una reunió amb els responsables de CatSalut i l'Institut Català de la Salut (ICS) per
reclamar una revisió de la planificació de reobertura dels centres sanitaris, augmentar l'atenció primària
en els municipis i reprendre els serveis de pediatria, atenció a la dona i proves analítiques.

Divendres, 19 de juny de 2020

Avui reobre el CAP de Santa Coloma de Cervelló: dos dies a la setmana i
amb visites concertades per a medicina familiar i infermeria
Tal com ha informat CatSalut, a partir d’avui dilluns 15 de juny el CAP de Santa Coloma de Cervelló
reprèn l’atenció sanitària presencial al municipi de forma parcial els dilluns i els dijous, de 8:00 a 14:00 h,
per fer seguiment dels pacients amb malalties cròniques i sempre amb visita concertada.
Dilluns, 15 de juny de 2020

CatSalut reobrirà parcialment el CAP de Santa Coloma a partir del 15 de
juny, una mesura que l’Ajuntament celebra però considera insuficient
CatSalut ha fet arribar a l’Ajuntament el pla de reobertura del CAP de Santa Coloma de Cervelló. Segons
ens han comunicat, la previsió és reprendre l’atenció sanitària presencial al municipi a partir del 15 de
juny dos dies a la setmana, dilluns i dijous, de 8:00 a 14:00 h, per fer seguiment dels pacients amb
malalties cròniques.
Dimarts, 2 de juny de 2020

El CAP Molí Nou tornarà a obrir l’1 de juny i atendrà pacients només amb
cita prèvia
El Centre d’Atenció Primària Molí Nou tornarà a obrir el dilluns 1 de juny i serà novament el centre de
referència per a la nostra població. Per rebre atenció sanitària, primer cal concertar cita prèvia.
Dimecres, 27 de maig de 2020

Santa Coloma de Cervelló passa a la fase 1 el pròxim dilluns 25 de maig
El pròxim dilluns 25 de maig, Santa Coloma de Cervelló avançarà a la fase 1 del procés de
desconfinament. El Ministerio de Sanidad ho ha fet oficial avui dissabte amb la publicació d’una nova
ordre ministerial al BOE.
Dissabte, 23 de maig de 2020

A partir de dijous 21 de maig és obligatori l'ús de mascareta
A partir de dijus 21 de maig es obligatori l’ús de mascareta per a persones de 6 anys en endavant i

recomanada per a infants entre 3 i 5 anys.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Santa Coloma de Cervelló passà dilluns 18 de maig a la fase 0 avançada
Demà dilluns 18 de maig, la regió de l'àrea metropolitana sud de Barcelona, on pertany Santa Coloma
de Cervelló, entra a l’anomenada fase 0 avançada, que és una fase intermèdia entre les fases 0 i 1, i
que incorpora algunes mesures de flexibilització.
Diumenge, 17 de maig de 2020

L’Ajuntament insisteix a demanar la reobertura immediata del CAP de
Santa Coloma al Departament de Salut
L’Ajuntament insisteix, i ha tornat a demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
reobertura immediata del Centre d’Atenció Primària de Santa Coloma de Cervelló per tal de garantir una
atenció sanitària de qualitat i accessible a la ciutadania del municipi.
Divendres, 15 de maig de 2020

Casos positius de COVID-19 a Santa Coloma de Cervelló
Segons les dades que ens ha facilitat el Servei de Vigilància Epidemiològica, el nombre de positius en
COVID-19 acumulats registrats al nostre municipi dimecres 13 de maig és de 134 persones.
Des de l'11 de maig, les dades de positius en COVID-19 que el Servei de Vigilància Epidemiològica fa
arribar a l'Ajuntament inclouen els casos positius que es registren tant en centres públics com privats.
Dijous, 14 de maig de 2020

Qüestionari de salut en temps de confinament pel coronavirus

L’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’IDIAP Jordi Gol i ESADE, han desenvolup

Dimecres, 13 de maig de 2020

L’Ajuntament demana la reobertura del CAP de Santa Coloma al
Departament de Salut
L’Ajuntament ha demanat al Departament de Salut de la Generalitat la reobertura del Centre d’Atenció

Primària de Santa Coloma de Cervelló amb uns serveis que garanteixin l’atenció sanitària, especialment
a les persones amb patologies cròniques, col·lectius més vulnerables i urgències.
Divendres, 1 de maig de 2020

L’Ajuntament repartirà porta a porta 1.144 mascaretes per als infants
Perquè tots els infants de Santa Coloma puguin sortir al carrer amb protecció, demà l’Ajuntament farà
arribar mascaretes de cotó als nens i nenes de 4 a 13 anys empadronats al municipi. El repartiment el
faran porta a porta un grup de voluntaris, que entregaran una mascareta de cotó per a cada infant. En
total es repartiran de forma gratuïta 1.144 mascaretes que ha adquirit l’Ajuntament.
Dijous, 30 d'abril de 2020

Efectius de la UME desinfecten les instal·lacions de la Residència de
Gent Gran Maria de la Salud.
Efectius de la UME (Unidad Militar de Emergencias) van desinfectar diumenge les instal·lacions de la
Residència de Gent Gran Maria de la Salud.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

L’Ajuntament proporciona equips de protecció a les residències de gent
gran
Dimarts l’Ajuntament va fer arribar material sanitari a les dues residències de gent gran del municipi, com
ja ve fent des de l’inici de la crisi sanitària. Es tracta d’equips de protecció individual per al personal
sanitari i per a les persones residents.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

L'Ajuntament coordina la recollida i distribució del material sanitari que
la ciutadania vulgui cedir a les residències de gent gran
L'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi han acordat que sigui l'Ajuntament qui coordini
la recollida i distribució del material sanitari que la ciutadania vulgui cedir als centres.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Demà dilluns comença el repartiment de mascaretes a les farmàcies

Segons acord del Govern de la Generalitat, a partir de dilluns 20 d'abril les farmàcies distribuiran
mascaretes de manera gratuïta. S'hi haurà d'anar amb la targeta sanitària, i inicialment cada persona
podrà recollir una mascareta. Segons l'estoc disponible, més endavant es podrà ampliar a un màxim de
dues mascaretes en cada lliurament. A partir de la segona, cada mascareta tindrà un cost de 0'76 euros.
És important que les persones vulnerables i les que s’hagin incorporat una altra vegada a la feina siguin
les primeres en poder accedir-hi.
Diumenge, 19 d'abril de 2020

L'Ajuntament torna a reclamar a la Generalitat la intervenció urgent en
les residències de gent gran
En referència a la situació de les dues residències de gent gran ubicades a Santa Coloma de Cervelló,
l'Ajuntament vol fer constar i reclamar el següent:
Des de l'inici de l'estat d'alerta i la crisi sanitària pel coronavirus, l'Ajuntament manté contacte directe
permanentment amb les dues residències del municipi, i ha ofert tot el suport i acompanyament
necessari i a l'abast del Consistori.
Divendres, 17 d'abril de 2020

Nou programa d’atenció psicològica LGBTI
La xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya (Xarxa SAI) i el Col·legi de Psicologia de
Catalunya han posat en marxa un nou programa d'atenció psicològica per atendre persones LGBTI que
puguin patir una situació d’angoixa a causa del confinament.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Cal personal sanitari per als centres residencials d'atenció a la gent gran
del municipi
Atesa la situació d'emergència sanitària derivada de l'epidèmia de la Covid-19, l’Ajuntament ha obert una
Borsa de Treball de personal sanitari per tal de garantir personal suficient en els centres residencials
d'atenció a la gent gran del municipi.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Reforç dels Serveis Socials davant l’emergència sanitària de la COVID-19
Davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, el Departament de Serveis
Socials de l'Ajuntament ha reforçat l'atenció i ha intensificat el seguiment telefònic d'aquelles persones i

famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. També ha establert mecanismes per a detectar nous
casos que es trobin en situació de risc a conseqüència de la crisi actual, posant especial èmfasi en la
gent gran.
Divendres, 10 d'abril de 2020

Comencen els treballs de desinfecció a les residències de la Gent Gran
del municipi i el trasllat de persones amb simptomatologia
Ahir dilluns es va procedir a la desinfecció dels dos centres residencials per a gent gran del municipi. Els
treballs els han realitzat una empresa especialitzada contractada per la Generalitat de Catalunya.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

L’Ajuntament manté contacte contiu amb les residències de la tercera
edat del municipi i ha demanat suport i material a la Delegación del
Gobierno a Catalunya i a la Generalitat de Catalunya
En referència a la situació a les residències de gent gran presents a Santa Coloma de Cervelló,
l’Ajuntament vol deixar constància i reclamar el següent:
Divendres, 3 d'abril de 2020

Si t’has de controlar els nivells de sucre, i no et pots desplaçar, et
portem les tires i agulles a casa
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el CAP per a subministrar al domicili de les persones
diabètiques que no puguin desplaçar-se al CAP Montclar tires reactives de glucosa i agulles per al
control del sucre.
Dilluns, 30 de març de 2020

Informació sobre la situació actual de la pandèmia de Coronavirus a
Catalunya
El Sistema de Salut de Catalunya facilita diàriament informació numèrica, descriptiva i actualitzada sobre
l'estat i l'evolució de la pandèmia de COVID-19 arreu del territori al seu web Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya
Dilluns, 30 de març de 2020

Santa Coloma de Cervelló acull diumenge 29 de març una campanya
especial de donació de sang
Santa Coloma de Cervelló s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han ofert els seus espais per
garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies.
Diumenge, el Casal de la Gent Gran de Santa Coloma de Cervelló comptarà amb un espai de
donació, de 10 a 14 hores. Cal que els donants reservin hora des del web
donarsang.gencat.cat/stacoloma.
Dimecres, 25 de març de 2020

L'Ajuntament ha estat informat per les autoritats sanitàries del primer
cas de Coronavirus al nostre municipi
Hem de lamentar que una persona d'edat avançada, amb patologies prèvies ha mort amb Covid-19 a
l'hospital. Des del Departament de Salut s'estan seguint tots els protocols establerts i mantenim el
contacte amb les autoritats sanitàries permanentment.
Divendres, 13 de març de 2020

Circular informativa de la Regidoria de Salut sobre el Coronavirus COVID19
Davant de la situació d’alarma i confusió a causa del coronavirus COVID-19 voldríem recordar-vos que
no existeixen motius reals de preocupació a nivell local.
Divendres, 28 de febrer de 2020

Informació bàsica sobre el Coronavirus COVID-19
Davant l’allau d’informació sobre el Coronavirus us recomanem que consulteu informació oficial i de
fonts contrastades i us oferim alguns aclariments bàsics per conèixer millor la malaltia.
Divendres, 28 de febrer de 2020

