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Sant Just es confina 
per fer front al Covid-19

 #SantJustCovid19
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   MANTENIU UNA ACTITUD POSITIVA

No penseu que sou a casa perquè no us deixen sortir, sinó 
perquè fer-ho és un acte de responsabilitat per al bé comú. 
Preneu-vos-ho com una oportunitat per passar més temps 
en família i procureu mantenir un horari i una rutina diària.

      FEU UN ÚS RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA  

I DELS  MITJANS DE COMUNICACIÓ

Internet, els ordinadors, les tauletes i els dispositius mòbils 
són imprescindibles per a fer teletreball, estudiar, fer gestions 
i gaudir del temps de lleure, així com per mantenir el contacte 
amb familiars i amistats. No obstant, cal fer un ús responsable 
de la tecnologia i no utilitzar-la les dues hores prèvies a anar 
a dormir. Si treballeu des de casa, mireu de no seure sempre 
en la mateixa posició i aixequeu-vos tres minuts cada mitja 
hora per moure-us una mica i donar-vos un petit descans.

Pel que fa als mitjans de comunicació, l’OMS aconsella in-
formar-se una o dues vegades al dia, sempre de fonts fiables, i 
no consultar tot el dia les darreres notícies si generen ansietat.

      SI A CASA HI HA INFANTS...

Procureu que mantinguin un horari i una rutina diària i limiteu 
el temps que passen davant les pantalles: es recomana un màxim 
d’hora i mitja diària. Afavoriu el joc actiu sempre que sigui possible.

També pot ser un bon moment per implicar-los en les tasques 
domèstiques: animeu-los que participin en l’elaboració dels àpats, a 
parar i desparar la taula, a mantenir endreçada la seva habitació, etc.

Intenteu explicar-los per què cal quedar-se a casa a fi que no 
visquin el confinament com una experiència negativa. Aquest 
és també un bon moment per reforçar els hàbits d’higiene. 

5 consells per a un confinament saludable
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   ACTIVEU-VOS I TRENQUEU AMB EL SEDENTARISME

L’OMS recomana practicar exercici 
físic cada dia. En adults, l’ideal és exer-
citar-se 30 minuts diaris, mentre que 
en infants, l’ideal seria que facin una 
hora diària d’exercici.

Algunes idees per mantenir l’acti-
vitat física durant el confinament:

-  Les tasques domèstiques són una bona 
manera de fer despesa energètica.

- Poseu-vos música i balleu.
-  També podeu fer estiraments i/o exercicis flexionant els 

turmells i els genolls.
- Camineu mentre parleu per telèfon.
-  No estigueu més de 2 hores seguides asseguts/assegudes.
-  Feu bricolatge, treballeu al jardí o a l’hort, si en teniu, o 

tingueu cura de les plantes.
-  Feu algun programa d’exercici físic suau o ioga a través 

del mòbil o d’internet.

   SEGUIU UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE

És important dur a terme una dieta 
nutritiva i saludable per mantenir fort 
el sistema immunològic. Aprofiteu 
que sou a casa per alimentar-vos de 
forma equilibrada i tingueu en comp-
te que romandre a casa comporta 
menys despesa energètica.

Potencieu el consum de fruita fresca, 
verdura i llegums i eviteu el consum d’aliments rics en sucres 
i/o greixos i el menjar ultraprocessat. Limiteu el consum 
d’alcohol i no fumeu.
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El Centre d’Atenció Primària de Sant Just Desvern està 
intensificant els seus esforços per combatre el COVID-19 
i segueix funcionant en l’horari habitual d’obertura entre 
setmana. Recordem que les persones que notin símptomes 
han de recórrer a vies telemàtiques i assistir a un centre 
sanitari només si la seva situació s’agreuja.

Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Just Desvern
Av. de la Indústria, s/n. Sant Just
Telèfon: 93 470 06 89
De dl. a dv. de 9 a 20 h

Quan el CAP - Sant Just està tancat, les persones que 
necessitin assistència poden dirigir-se als següents centres 
mèdics:

PAC Sant Feliu (CAP Rambla)
Rbla. Marquesa de Castellbell, 98-100, Sant Feliu  
de Llobregat
Horari: de dl. a dv. de 20 a 24 h, i ds. dg. i festius de 8 a 24h
 
CUAP Cornellà (CAP Sant Ildefons)
Av. República Argentina / Av. Sant Ildefons, Cornellà de 
Llobregat. Horari: 24 hores

 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
C. Jacint Verdaguer, 90. Sant Joan Despí
Telèfon: 93 553 12 00

 FARMÀCIES DE SANT JUST DESVERN
Les farmàcies de Sant Just ofereixen servei tots els dies de 
l’any, de 9 a 22 h.

 Farmàcia Arderiu
C. Bonavista, 61. Telèfon: 93 371 12 88

 Farmàcia Bon Dia
C. Salvador Espriu, 2. Telèfon: 93 372 15 02

 Farmàcia Salom
C. Tudona, 3. Telèfon: 93 371 43 87

 Farmàcia Solans
C. Creu, 7. Telèfon: 93 371 15 14

 Farmàcia Marta Calduch
C. Miquel Reverter, 22. Telèfon 93 372 02 01

Al no tenir un CAP o ambulatori amb atenció mèdica les 
24 hores del dia, les farmàcies de Sant Just no ofereixen 
servei de guàrdia nocturna. Si es necessita fer ús d’aquest 
servei, cal desplaçar-se als municipis veïns d’Esplugues de 
Llobregat o Sant Joan Despí.

CENTRES SANITARIS I FARMÀCIES DE REFERÈNCIA

M’adreço a vosaltres sabent que estem vivint una de les 
etapes més complicades i difícils a Sant Just Desvern, a Cata-
lunya i arreu del món. 

No us vull enganyar. Em preocupa enormement la situació 
d’emergència sanitària que s’ha produït per la pandèmia del 
Covid-19. Em preocupa la salut de veïns i veïnes, sobretot la de 
les persones grans i més vulnerables. I també, les conseqüèn-
cies econòmiques, que afecten les petites i mitjanes empre-
ses, autònoms i/o persones emprenedores i als treballadors 
i treballadores. Per això, ja hem activat el primer paquet de 
mesures econòmiques que poden ajudar a pal·liar els efectes 
que aquesta crisi comença a tenir sobre les persones, les fa-
mílies i les empreses. 

Vivim una crisi sanitària global que ens posa a prova com 
a societat i com a persones. Portem ja dies sense gaudir de la 
normalitat a les nostres vides. Una normalitat que ara desitgem 
que torni per recuperar les nostres rutines: anar a treballar, anar 
a l’escola, fer dinars familiars, sopars amb amistats o trobades, 
amb els veïns i veïnes, als parcs, a les terrasses...

Els que tenim responsabilitats polítiques com és el meu 
cas, com Alcalde de Sant Just Desvern, el dels regidors i regi-
dores del Govern Municipal (PSC i Movem Sant Just) i també 
el del conjunt de tots els grups municipals que conformen 
el consistori estem obligats a treballar per superar la crisi, 
ajudar a pal·liar els seus efectes i recuperar la normalitat. Per 
això treballem de valent i no deixarem de fer-ho. Valoro molt 
positivament la unitat i el compromís de tots els grups polítics 
que estem a l’Ajuntament. El nostre repte és superar aquesta 
situació i adaptar-nos als nous escenaris que vindran després 
de vèncer al virus. 

El Comité d’Emergències creat per fer-hi front s’ha anat 
adaptant a cada situació, donant resposta a les necessitats i 
avançant-se a les problemàtiques que s’han derivat sempre en 
coordinació amb els estaments sanitaris, la Generalitat i l’Estat.

La nostra prioritat és tallar la cadena de transmissió de 
contagis i, alhora, ajudar i acompanyar les persones més 
vulnerables del municipi, especialment les persones grans i 
les persones sense recursos. També hem repetit i difós que 
continua sent essencial protegir-nos seguint les indicacions 
de les persones expertes. Així evitem contagis, evitem anar 
als hospitals i evitem col·lapsar els serveis sanitaris. Aquest 
ha de ser l’objectiu de tothom.

Cal que tinguem força per superar aquesta etapa. Cal ser 
estrictes en el confinament. Per això, us demano que us que-
deu a casa. Som la nostra pròpia vacuna per superar aquestes 
dures setmanes.

Com Alcalde, em podia imaginar que el comportament de 
la ciutadania de Sant Just seria exemplar. Però, un cop més, me 
n’orgulleix veure i viure, en primera persona, 
les mostres de solidaritat, responsabilitat i 
comportament cívic i disciplinat dels veïns 
i veïnes de Sant Just Desvern. 

Moltes gràcies Sant Just. Salut i 
ànims a tothom!

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
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Quins són els grups de major risc d’infecció? 
Salut indica que els grups de major risc 
són les persones d’edat avançada i les 
persones amb malalties cròniques, com 
són les cardiovasculars, diabetis, cardí-
aques o pulmonars, o amb problemes al 
sistema immunològic.

Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document 
oficial que hagi de portar per poder circular a peu 
o amb vehicle?
S’ha elaborat un certificat de declaració 
autoresponsable que facilita demostrar que 
el desplaçament s’ajusta a les restriccions 
de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. 
Està disponible al web del Departament 
d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les po-
licies locals en disposaran de còpies impre-
ses. Els establiments comercials autoritzats 
a l’obertura i els centres de treball poden 
tenir còpia impresa però no estan obligats.

Es pot agafar el vehicle per anar a comprar 
o a la farmàcia?
Sí. Anar a comprar productes alimentaris, 
farmacèutics o de primera necessitat és 
una de les excepcions a la limitació de 
circulació i hi podeu anar en cotxe. En 
aquest sentit, i per facilitar les compres 
ràpides, la zona blava a Sant Just és gra-
tuïta de manera extraordinària.

Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva 
ocupació segons tipologia amb l’objectiu 

d’evitar aglomeracions. Per a més infor-
mació, consulteu els llocs web de TRAM, 
TMB, AMB Mobilitat, FGC i Rodalies 
RENFE.

Poden circular motocicletes i bicicletes?  
Sí, només per les causes de mobilitat 
previstes i de forma individual.

I puc anar en taxi o VTC? 
Individualment, excepte si s’acompanya 
una persona discapacitada, menor o gran 
sense autonomia. S’ha de seure als seients 
posteriors.

Em puc desplaçar per canviar la custòdia 
de menors a una altra localitat, tant si està a prop 
com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre me-
nors. En relació amb l’acord d’unificació 
de criteris dels jutjats de família de la 
ciutat de Barcelona, no s’altera el règim 
de guarda i custòdia vigent en cada cas, 
que es pot modificar per acord entre els 
progenitors.

Tinc una visita mèdica inajornable. 
Puc anar-hi?
Les autoritats demanen que s’ajornin 
totes les visites mèdiques que no siguin 
urgents i que es reprogramin les proves 
rutinàries. No obstant, si es tracta d’una 
visita inajornable, rebre assistència mè-
dica és un dels motius pels quals es pot 
circular.

He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?  
Si és inajornable per venciment con-
tractual o similar, es pot considerar ne-
cessitat justificada. Porteu al damunt la 
documentació que ho acrediti.

Puc sortir a comprar amb menors a càrrec 
si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els ali-
ments o productes bàsics que us calguin o feu 
la compra per mitjans electrònics. Si no és 
possible, eviteu que entrin als establiments.

Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA 
que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescrip-
ció d’una persona professional sanitària 
o social, porteu a sobre el certificat de 
discapacitat i/o la prescripció.

Puc anar a veure familiars, amics/gues 
o veïns/es a casa seva? 
Només en els casos de persones vulne-
rables o dependents, sense que hi hagi 
contacte, i mantenint una distància d’en-
tre 1 i 2 metres.

Puc anar al parc o a Collserola?
No. Anar a parcs o al bosc no està inclòs 
en els casos en què es permet la mobilitat 
a la via pública.

Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc? 
Només per a les activitats imprescindibles 
(estendre la roba, per exemple) de forma 
individual. No es pot fer ús per a esbarjo, 
inclòs l’ús individual.

Si veiem gent desobeint el confinament 
obligatori sense necessitat, es pot denunciar? 
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 
i de les comissaries. La policia ja està 
actuant d’ofici.

Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament 
(multes, impostos...)?
L’Ajuntament ha suspès l’atenció ciutadana 
presencial i ha posat a disposició de la pobla-
ció un servei d’atenció ciutadana telefònica, 
de 9 a 21 h, a través del 93 480 48 00.

Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autori-
tat sanitària i amb mesures de precaució. 
Per a més informació, consulteu el web 
donarsang.gencat.cat.

Preguntes i respostes
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Poden continuar les obres?
Segons el Reial Decret d’estat d’alarma, 
sí que poden continuar, perquè no és una 
activitat comercial minorista, sempre i 
quan s’acompleixin les mesures de se-
guretat. L’Ajuntament ha aturat totes les 
obres públiques, però no té competències 
per aturar obres privades.

Si tanquen els comerços minoristes i necessito un 
producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per 
correspondència o telefònic. Per tant, 
podeu fer la comanda per aquests mitjans.

Es manté el període de preinscripcions escolars?
El Departament d’Educació ha ajornat tots 
els tràmits relacionats amb el procediment 
de preinscripció i matriculació de l’alumnat 
de tots els ensenyaments, en totes les etapes, 
i està treballant per tal que els diferents 
processos de preinscripció i matriculació es 
puguin dur a terme amb totes les garanties. 

Està oberta la Deixalleria Municipal?
La Deixalleria sí que està oberta, però es 
desaconsella anar-hi si no és indispensa-
ble. S’han suspès el servei de recollida de 
mobles a domicili i la deixalleria mòbil.

Puc anar a sales de vetlla al tanatori?
Sí, respectant les mesures previstes per 
evitar aglomeracions i mantenint les dis-
tàncies. No es permet en cas que el difunt 
sigui a causa de la Covid-19.

Quines mesures de seguretat cal seguir per anar 
a comprar?
•  No aneu a comprar acompanyats/des 

(tret de persones dependents).

•  Respecteu les indicacions sobre l’afo-
rament dels establiments i manteniu 
sempre la distància de seguretat d’1,5 
metres de separació.

•  Feu la tria de fruita i verdura amb guants 
i eviteu tocar-vos la cara.

•  Si podeu pagar amb targeta, millor.
•  Recordeu que la roba de carrer no ha de 

ser la mateixa que la de casa (tampoc 
les sabates).

És recomanable que les persones grans 
comptin amb l’ajuda de persones joves 
per fer la compra per tal de minimitzar 
riscos.

Què faig si rebo informació dels meus contactes 
a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les 
instruccions i dades de les fonts oficials. 
No reenvieu informació que no sigui 
de fonts oficials i no hagueu comprovat 
prèviament.

On puc trobar propostes interessants per passar 
l’estona aquests dies de confinament?
A l’espai web del Covid19 de santjust.cat 
podeu consultar tota la informació que 
ofereix l’Ajuntament sobre la situació 
d’aquests dies. Entre d’altres, també hi 
ha propostes culturals, esportives i per 
a infants que s’ofereixen des de serveis i 
equipaments municipals.

Com puc saber els establiments de Sant just que 
ofereixen serveis bàsics aquests dies?
Per tal de poder mantenir el llistat actu-
alitzat l’Ajuntament publica a l’espai web 
del Covid-19 de santjust.cat una relació 
dels establiments que ofereixen serveis 
d’alimentació a domicili, de reparacions 
urgents a la llar...

Si disposo de temps i vull oferir-me com  
a voluntariat, què he de fer?
De moment l’Ajuntament s’encarrega de 
donar cobertura a totes les persones grans 
i famílies vulnerables que ho necessiten 
amb personal propi. Si més endavant hi 
hagués una nova necessitat, l’Ajuntament 
farà una crida ciutadana per mitjans te-
lemàtics. 
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El Comitè d’Emergència local 
es reuneix diàriament
El Comitè d’Emergència, presidit per l’alcalde de Sant Just 
Desvern, Josep Perpinyà i Palau, es reuneix diàriament 
via telemàtica per fer el seguiment de la situació actual de 
confinament al municipi. El Comitè, que està integrat per 
persones de diferents àmbits que aquests dies estan oferint 
serveis bàsics a la població, analitza diàriament les neces-
sitats que van sorgint per poder garantir les necessitats de 
la ciutadania.

MESURES ADOPTADES EN RELACIÓ 
A L’ACTIVITAT COMERCIAL
L’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Govern d’Espanya 
limita i regula l’activitat comercial. En aquest sentit, el comitè 
d’emergències de l’Ajuntament ha adoptat una sèrie de mesures 
en referència a aquest sector:
•  El Mercat Municipal es manté obert però amb restriccions 

d’aforament. Personal municipal controla l’accés durant 
l’horari d’obertura.

•  Queden suspesos fins a nou avís els mercats ambulants (el 
dels dimecres a la plaça Camoapa, el dels dissabtes a Mas 
Lluí i el de Pagès dels diumenges a Torreblanca).

•  De manera extraordinària i fins a nou avís, la zona blava és 
gratuïta per facilitar les compres ràpides en establiments de 
primera necessitat. El pàrquing del Mil·lenari es manté obert 
sense canvis en el seu funcionament.

•  La Brigada Municipal s’ha encarregat de senyalitzar la dis-
tància de seguretat entre la clientela (1,5 metres) al Mercat 
Municipal, a les cinc farmàcies del municipi i a altres esta-
bliments alimentaris oberts.

•  La Policia Local i els Mossos d’Esquadra duen a terme ins-
peccions aleatòries entre el sector productiu per supervisar 
el grau de compliment de les mesures adoptades i inicia 
expedients d’infracció en cas de que es produeixin.

MESURES ECONÒMIQUES PER PAL·LIAR ELS EFECTES 
DE LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL CORONAVIRUS
L’Ajuntament de Sant Just Desvern treballa en un paquet de 
mesures econòmiques per intentar pal·liar, en la mesura del 
possible, els efectes del Covid-19. 

El tancament de l’Escola Bressol Municipal Marrecs, el conjunt 
d’equipaments municipals, serveis diversos i altres activitats 
impulsades per l’Ajuntament ha implicat la suspensió d’acti-
vitats i serveis que la ciutadania no està rebent.

Per aquest motiu, els serveis jurídics i econòmics de l’Ajun-
tament estan analitzant les mesures que es podrien desenvo-
lupar, d’acord amb la normativa vigent. La primera iniciativa 
acordada per l’equip de govern municipal va ser l’ajornament 
de tributs per donar liquiditat al teixit comercial i empresarial 
de Sant Just mentre duri l’Estat d’Alarma i el confinament de 
la ciutadania.

ESTABLIMENTS COMERCIALS QUE PODEN OBRIR 
Botigues d’alimentació, begudes i alimentació d’animals de 
companyia, farmàcies, centres d’assistència mèdica, òptica i 
productes ortopèdics, botigues de productes higiènics, quioscos 
i papereries, benzineres, tabaqueres, botigues d’equips tecno-
lògics i de telecomunicacions, comerç per internet, telefònic 
o per correspondència, tintoreries i bugaderies. Recordem 
que s’han suspès les activitats d’hostaleria i restauració, tot i 
que poden prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili.

PODEU CONSULTAR ELS ESTABLIMENTS  
QUE OFEREIXEN SERVEIS A SANTJUST.CAT

A l’espai web del Covid19 de santjust.cat es poden consultar 
les recomanacions de seguretat alimentària de la Federació de 
Municipis de Catalunya sobre:
•  Repartiment a domicili d’aliments
•  Neteja i desinfecció d’instal·lacions alimentàries
• Establiments del sector alimentari amb servei directe al públic
• Higiene per a empreses alimentàries

CONSELLS IMPORTANTS PER LLENÇAR  
LES ESCOMBRARIES DE MANERA SEGURA
• No deixeu les escombraries a terra.
•  Feu ús de guants o altres estris per evitar tocar els contenidors.
•  Renteu-vos bé les mans, abans i immediatament després de 

llençar les escombraries.
•  Sempre que sigui possible, recomanem que persones joves 

s’encarreguin de llençar les escombraries, evitant que ho 
hagin de fer persones d’edat avançada.

Per tal de reduir el risc de propagació del virus, s’ha incrementat 
el servei de neteja exterior dels contenidors, que es duu a terme 
dues vegades al dia (al matí i a la tarda). Els contenidors són 
polvoritzats amb sabó i, després, es ruixen amb aigua a pressió.

Pel que fa a la via pública i el mobiliari urbà, s’estan desin-
fectant l’exterior del CAP, les farmàcies, el Mercat i grans 
comerços, així com zones de pas, bancs, papereres, voreres i 
parades d’autobús.
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Mesures adoptades en relació 
als serveis socials
L’Ajuntament ha posat en marxa una 
sèrie de mesures socials amb l’objectiu 
de pal·liar els efectes immediats de la 
crisi sanitària. Algunes de les més des-
tacades són:

INFÀNCIA
Aquesta setmana es fa la distribució de 
les targetes moneder de la Generalitat per 
la infància amb beca menjador. És una 
targeta recarregable que es pot fer servir 
a qualsevol establiment alimentari obert 
i s’ha de guardar fins la finalització de 
l’Estat d’Alarma. D’acord amb els criteris 
de serveis socials i en funció del grau de 
cobertura de la beca menjador, l’Ajunta-
ment complementa aquesta targeta amb 
la distribució d’àpats a domicili. Així s’ha 
fet amb les famílies que tenen reducció de 
preu públic a l’escola municipal Marrecs.

GENT GRAN
Les persones que participen en el pro-
grama de malbaratament alimentari, 
format principalment per gent gran que 
viu sola, reben setmanalment un servei 
d’àpats a domicili especial pel Covid-19. 
Aquest servei es va ampliant d’acord 
amb les necessitats que detecta l’equip 
de serveis socials, a través de trucades 
d’alerta de la ciutadania, entitats o altres 
col·lectius.

Els serveis socials s’han posat en contac-
te amb persones usuàries majors de 80 
anys que viuen soles, amb l’objectiu de 
conèixer les seves necessitats i articular 
línies d’ajuda. Si coneixeu alguna perso-
na o família vulnerable que requereixin 
suport, comuniqueu-ho a l’Ajuntament o 
la Policia Local als telèfons 934804800 
o 934731092.

A més a més, l’Ajuntament manté el servei 
de reforç escolar ofert per l’Ajuntament 
i el personal voluntari del programa i ha 
habilitat un espai de distribució especi-
al per al repartiment dels lots del Banc 
d’Aliments i dels lots d’aliments de Cà-
rites, per tal de garantir una distribució 
àgil i segura. L’Ajuntament complementa 
els lots d’aquests dies amb la compra de 
menjar fresc.

GESTIÓ DE TRIBUTS I TAXES

A causa dels efectes econòmics que 
estan tenint per als comerços les me-
sures contra el Covid-19, l’Ajuntament 
ha pres les següents mesures:
-  Ajornament de tributs, com les li-

quidacions dels bars i restaurants 
en concessió, com Can Ginestar, el 
Mil·lenari o el Parador.

-  Als mercats ambulants, suspesos 
temporalment, tampoc se’ls girarà 
el rebut corresponent.

-  La taxa de terrasses que paguen bars 
i restaurants, que no poden oferir 
aquest servei, també es deixa en 
suspens.

-  El CEM La Bonaigua no cobrarà cap 
quota a persones abonades fins que 
el centre no torni a la normalitat.

RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

L’Ajuntament està fent un seguiment 
constant de la situació a les quatre 
residències del municipi, per evitar 
qualsevol afectació pel Covid-19 al 
seu interior. Des de la direcció del 
CAP i des de l’Ajuntament es manté 
una col·laboració constant amb les 
direccions de les residències per tal 
de garantir la protecció del personal, 
la gestió de les necessitats de les 
persones residents i la desinfecció 
de l’interior i de les zones d’entrada 
situades a la via pública.



SALUT

CANALS DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

DE SANT JUST DESVERN:

Atenció telefònica Ajuntament: 93 480 48 00 
(de 9 a 21 h, de dilluns a divendres)
Policia Local: 93 473 10 92 (24 hores)
Web de l’Ajuntament i xatbot: www.santjust.cat
Pàgina específica sobre el Coronavirus:  
coronavirus.santjust.net
Perfils de l’Ajuntament a les xarxes socials 
(Twitter i Instagram)
@santjustcat (Informació institucional)
@santjustfestes (Informació lúdica, d’interès 
i recomanacions)
Promoció del hashtag #SantJustCovid19 
per agrupar 
les publicacions
Ràdio Desvern (98.1 FM, radiodesvern.com 
i @radiodesvern, a Twitter i Instagram)

CANALS DE COMUNICACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

Informació sobre el coronavirus: 
canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Urgències per coronavirus i sanitàries: 061 (CatSalut respon)
Consultes generals: 012
Emergències: 112

Aplicació STOP COVID19 CAT 
(disponible a Google Play i a l’Apple Store)

NOVES VIES DE 

CONTACTE PER A 

DONES QUE PATEIXEN 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les dones que durant aquests dies de 
confinament se sentin amenaçades 
o necessitin atenció psicològica o 
suport emocional poden trucar al 
telèfon de l’Ajuntament (93 480 48 
00). El servei es posarà en marxa 
i una professional contactarà amb 
elles per fer l’acompanyament i 
l’assessorament adequat en cada 
situació.  
Per a emergències, també us podeu 
posar en contacte amb la línia 
telefònica 900 900 120 (servei 
telefònic confidencial i gratuït que 
atén les 24 hores), 016, 112 o utilitzar 
el botó lila de l’aplicació de Seguretat 
Ciutadana de la Policia Local de Sant 
Just, gratuïta a Google Play i a Apple 
Store (Seguretat Ciutadana - Sant Just)


