
 

 
Fem Sant Andreu - Proposta de fons de reactivació social i econòmic. 

 ÀMBIT SOCIAL 

1.- col·laboració de les entitats socials, 

pels mesos de juliol, agost i setembre amb més horari, més activitats a la natura i més beques per 

a les famílies vulnerables. Agenda adaptada a les circumstàncies que es determinin i garantir que 

hi poden accedir els infants en situació de vulnerabilitat. 

2.- Obrir les escoles bressol durant els mesos de juliol i agost per atendre les necessitats de les 

famílies i els infants. Fer-

setembre. 

3.- Promoure activitats de lleure durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre als equipaments 

municipals i escoles o instituts per poder fer-ne ús de forma gratuïta. 

4.- Garantir accés a Wi-fi als infants de famílies vulnerables i adquirir els aparells electrònics 

necessaris per a que puguin segu  

5.- 

 Incloure en la coordinació de Serveis Socials, Pediatria a 

les llars d'infants i ludoteques. Treballar conjuntament davant les necessitats d'emergència social i 

familiar existents i que hi haurà. 

6.- Garantir les beques menjador durant l'estiu i preparar una ampliació del programa de beques 

menjador i de material escolar. 

7.- Programa de protecció de la gent gran que ho sol·liciti i evitar que s'hagin de desplaçar per 

adquirir productes bàsics com medicaments o aliments. Reforçar l'atenció a la gent gran que viu 

sola. 

8.- loguers i les 

concessions municipals, en casos de necessitat. 

9.- Mobilitzar els pisos buits a través de penalitzacions a les ordenances municipals perquè siguin 

bles.  

10.- 

necessitats bàsiques. 

11.- 

supramunicipal. 

12.-  Establir un programa de servei de menjars a les persones (àpats a domicili) per a totes 

aquelles que per causes directes o indirectes d'aquesta crisi (malaltia dels cuidadors, impossibilitat 

d'anar al centre de dia o residència...) no puguin assegurar-se els dos àpats principals del dia. 

13.- Suport logístic en la distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc 

avaluades per Serveis Socials tenint en compte les noves necessitats 

a partir de la crisi del Covid-19. 
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14.- Avaluar la contractació de personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials 

dependents de Serveis Socials. 

15.- 

gent gran. 

16.- Modificar les ordenances de serveis funeraris per a que es pugui ser sebollit a la fossa 

comuna, si així es demana en les últimes voluntats, sense cap cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 


