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Il·lma. Sra. Aïda Llauradó 

Alcaldessa en funcions de Badalona 

 

Badalona, 24 d’abril de 2020 

 

Des dels Centres Oberts de Badalona, els representants de les diferents entitats que figuren 

a la signatura del present document, i arrel de la declaració de l’Estat d’Alarma del 14 de març 

com a conseqüència de la pandèmia del Covid19, ens adrecem a la Regidora de Drets Socials 

i Feminismes, actual alcaldessa en funcions de la ciutat de Badalona.  

 

DONAT QUE: l’emergència sanitària i social obliga a prioritzar l’atenció social a col·lectius 

especialment vulnerables com les persones grans en situació de dependència amb dèficit de 

suport familiar, les persones sense llar i sense sostre, les famílies vulnerables i els infants i 

joves a càrrec i estem preocupats per com s’està realitzant aquesta atenció.  

 

VOLEM MANIFESTAR: 

 

1. L’emergència sanitària i social, i l’obligat confinament té efectes negatius per a totes les 

persones i en especial per aquelles que ja patien situacions d’especial fragilitat. Sovint es 

veien els seus drets vulnerats i vivien en situació de risc social. Per a totes elles la situació 

de risc social  ha empitjorat significativament posant en joc la cobertura de les necessitats 

més bàsiques: habitatge, educació i alimentació. Cal incloure en aquesta situació famílies 

que fins ara podien mantenir-se amb normalitat i que degut a la situació d’emergència 

passen a estar en una situació de vulnerabilitat. 

2. Des del divendres 13 de març fins a l’actualitat, les entitats presents conscients de 

l’impacte hem mantingut l’atenció als infants, joves i famílies que participen als nostres 

projectes i programes. Els centres oberts, estan oberts. Tot i que vam haver de tancar 

presencialment hem sostingut l’acompanyament psico-sòcio-educatiu reajustant la 

metodologia mitjançant el contacte diari via telèfon, WhatsApp o altres aplicacions. Hem   

detectat noves necessitats que sorgeixen amb el confinament, centrant els esforços en 

sostenir l’angoixa i l’estrès emocional de les famílies i els infants i en assessorar en aquells 

casos de vulneració de drets que els aboquen a situacions límit (habitatge, laboral, situació 

jurídica, protecció i seguretat, educació, etc). 

3. L’actual situació d’emergència s’ha traduït en una profunda crisi social, econòmica i laboral.  

Veiem amb creixent preocupació l’augment de la demanda per a la cobertura de les 

necessitats bàsiques  que estem assumint les entitats, a la vegada que constatem que des 

de l’Ajuntament no es té capacitat per donar una resposta ràpida a l’increment de la 

demanda. Estem realitzant, amb finançament privat, actuacions presencials d’entrega 

d’aliments, medicaments, material escolar i lúdic entre d’altres. Estem col·laborant també 

amb les xarxes comunitàries de suport generades, com la Xarxa Solidària de Badalona, 

que actualment estan col·lapsades per la quantitat de demandes que reben. Aquestes 

actuacions es realitzen amb els equips de protecció que les mateixes entitats han 

proporcionat als professionals.  
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RECLAMEM:  

 

1. Lideratge polític des del Govern de la ciutat i, en particular, des de la Regidoria de Serveis 

Socials, que inclogui la necessària coordinació de les iniciatives solidàries sorgides de la 

mobilització ciutadana en suport de les persones vulnerables amb l’actuació de 

l’Ajuntament, els serveis, entitats i les autoritats sanitàries.  

2. Un pla d’emergència social, amb caràcter immediat, que doni resposta a la cobertura de 

les necessitats bàsiques derivades de la situació d’emergència social produïda pel COVID-

19.   

3. Un pla d’emergència social post COVID-19 que garanteixi un sistema de drets socials i de 

protecció social sòlid i eficient per a totes les persones i en especial als col·lectius 

vulnerables.  

Totes  contribuïm a sostenir i millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables 

de la ciutat. Els centres oberts són serveis de prestació garantida per a les nostres famílies, 

infants i joves en situació de risc. Com a tals, és imprescindible treballar de forma 

coordinada,  tenim detectades necessitats i propostes d’acció. Estem convençuts que 

treballar plegats representa una oportunitat per assolir una millor atenció a les persones 

que la precisen.   

A tal efecte, SOL·LICITEM una convocatòria urgent de reunió per tal d’abordar 

aquestes propostes i mesures. 

Quedem a l’espera d’una resposta per part seva amb la voluntat de mantenir una entrevista 

amb vostè o amb la persona per vostè designada amb la major brevetat possible. 

Entenent la situació d’excepcionalitat institucional en què es troba l’Ajuntament de 

Badalona en aquests moments, i tenint en compte que les nostres consideracions tenen 

un origen previ a la crisi actual, fem arribar còpia d’aquesta carta a tots els grups 

municipals, fent extensible les consideracions i demandes al nou Alcalde o Alcaldessa que 

en sorgeixi i al seu equip de govern. 

 

  
 

Casal dels Infants 

Eva Ledesma 

Fundació Ateneu Sant Roc 

Salvador Figuerola 

Fundació Carles Blanch 

Grau Ussetti 

 

   

Fundació Germina 

Marina Peyrí 

Fundació Salut Alta 

Maria Nadeu 

ISOM, SCCL 

Marta Garcia 

 


