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Mesures adoptades per fer front al
CORONAVIRUS (COVID-19)
A L’HOSPITALET 



Contribuir a detenir la pandèmia, protegir els col·lectius més 
vulnerables, garantir els serveis essencials a la ciutadania i fer complir 
el Reial decret 463/2020 respecte al confinament de persones i control 
d’activitats han estat els objectius de l’Ajuntament de L’Hospitalet 
durant aquest període de crisi sanitària.



Mesures adoptades per fer front al
CORONAVIRUS (COVID-19)
A L’HOSPITALET 

Mesures 
socials

1 Es manté l’atenció permanent per part dels Serveis 
Socials municipals. 
Els Serveis Socials continuen prestant serveis per via telefònica, 
amb cita prèvia mitjançant el telèfon 010. 

2 Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i 
hospitals.
Els Serveis Socials municipals treballen en xarxa i de manera 
coordinada amb els treballadors i les treballadores socials dels 
centres d’atenció primària de la ciutat i dels hospitals per donar 
suport a les persones i famílies que pateixen alguna situació 
d’ingrés, aïllament o quarantena, i per poder completar amb 
assistència social el seguiment i l’evolució de les persones i les 
seves necessitats.

3 Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents. 
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) incrementa l’atenció en 312 
persones i garanteix els serveis a les més de 2.000 persones ateses 
habitualment a casa seva. El servei també subministra el menjar 
a part de les persones més vulnerables que fins ara dinaven als 
casals de gent gran municipals i de la Generalitat, una tasca que 
fan les treballadores familiars. La demanda ha augmentat en 402 
persones. 
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4 Distribució de 7.000 targetes moneder de les beques 
menjador.
L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la distribució, porta a porta, de 
targetes moneder recarregables procedents de la Generalitat 
entre les famílies beneficiàries de les beques menjador. D’aquesta 
manera s’ha evitat que haguessin de sortir de casa seva 5.000 
famílies. El dispositiu de distribució estava format per treballadors 
municipals, de La Farga i voluntaris dels esplais de la ciutat.

5 Es garanteix l’alimentació com a necessitat bàsica.
La demanda d’aliments ha crescut de manera molt acusada 
(actualment representa el 96 % de les demandes a Serveis Socials). 
Les entitats del tercer sector fan la distribució d’aliments a la ciutat.

Es fan aportacions econòmiques directes mitjançant transferència 
bancària a famílies amb menors que no perceben beca menjador 
del Departament d’Educació (més de 900 menors).

S’envia menjar a domicili a persones dependents i majors de 65 
anys, amb un increment del 62 %.

Es reparteixen 204 menús diaris, que es fan arribar al centre 
d’acollida per a persones sense recursos Els Alps.

6 Atenció personalitzada per a les persones usuàries dels 
centres de dia.
Davant el tancament, per part de la Generalitat, d’aquests serveis, 
l’Ajuntament ha contactat amb totes les persones usuàries per 
avaluar les seves necessitats. Com a resultat d’aquesta anàlisi, 
s’han donat d’alta més d’un centenar de teleassistències.

7 Reforç del Servei de Teleassistència.
Es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de 
garantir el seu benestar i s’instal·len 231 serveis de teleassistència 
a través de la línia 900 de la Diputació de Barcelona.

8 Suport a les residències de gent gran de la ciutat. 
Les residències de gent gran acullen el col·lectiu més vulnerable 
i colpejat per aquesta crisi sanitària. Com a Ajuntament, s’està 
fent seguiment telefònic diari de la situació de cadascuna de les 
residències de la ciutat, s’ha demanat a la Delegació del Govern 
que l’UME de l’exèrcit desinfecti les instal·lacions de totes les 
residències i s’han facilitat les desinfeccions amb empreses 
especialitzades en cas necessari. També se’ls ha ofert una borsa 
de treballadors per poder cobrir les baixes de personal, tests de 
detecció ràpida de coronavirus  i equips de protecció procedents de 
la Diputació de Barcelona i de les diferents donacions de particulars 
i d’empreses. 

S’ha fet l’oportuna derivació, coordinació i seguiment amb el Depar
tament de Benestar Social així com amb el Catsalut, ICS i CSI. 



Mesures adoptades per fer front al
CORONAVIRUS (COVID-19)
A L’HOSPITALET Mesures socials

9 Suport a les persones vulnerables en les seves necessitats 
bàsiques.
A través dels Voluntaris de L’H, es dona suport als col·lectius de risc 
per tal de portar la compra a casa seva, baixar les escombraries, 
adquirir medicaments, etc.

10 Campanya de trucades a persones majors de 65 anys que 
viuen soles i a diferents col·lectius. 

11 Suport a les persones sense llar.
Els ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona han establert una 
línia de treball per reservar al pavelló de la Fira unes places per 
a persones procedents del nostre municipi. La coordinació es fa 
a través de l’Equip d’Emergències de L’Hospitalet, que avisa el 
Dispositiu Fira. Creu Roja de L’Hospitalet s’encarrega de localitzar 
els candidats i lliurarlos un document de derivació, i també els 
informa del dia i l’hora que poden accedir al pavelló de la Fira.

12 Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
Es fa un seguiment telefònic setmanal de les dones vinculades 
al Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) per part dels 
professionals: treballadores socials i psicòlogues. 

Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per donar resposta a 
les situacions que van sorgint. 

Un dispositiu de voluntaris, coordinats per l’Oficina del Voluntariat 
del Servei de Joventut, ha distribuït en farmàcies i comerços 
d’alimentació cartells amb els telèfons d’ajuda per a dones en 
situació de violència masclista. 

13 Suport als llogaters dels habitatges socials.
Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables que 
ocupen habitatges de lloguer propietat de l’Ajuntament:

1) S’ha establert una moratòria en el pagament dels lloguers i/o 
una reducció del 50 % del lloguer per a aquelles persones que 
no puguin fer front als pagaments durant un màxim de 4 mesos.

2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el 
pagament de les seves rendes, mentre duri l’estat d’alarma, i es 
difereix el pagament, un cop passi aquesta situació, durant un 
màxim de 3 anys.

Així doncs, el rebut del mes d’abril ja no s’ha girat i s’ha començat 
a informar les famílies en funció de la seva situació. S’ha establert 
un tràmit on line per poder fer les peticions.
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Mesures 
en salut

14 Coordinació amb CatSalut en atenció sanitària i suport a la 
posada en marxa d’equipaments temporals en pavellons i 
hotels que es posen a disposició del sistema sanitari.

15 Cerca i posada a disposició als nostres hospitals de 
referència de perfils professionals adients. 9 metges i més 
de 40 auxiliars d’infermeria.

16 Protecció Civil dona suport amb repartiment de material i 
tasques de desinfecció.
Els voluntaris de Protecció Civil informen sobre mesures 
preventives i les normes decretades pel confinament; porten als 
hospitals les donacions de material sanitari que entitats privades 
els fan arribar; distribueixen material de protecció individual entre 
residències de gent gran i de persones amb discapacitat, entitats 
que fan tasques de voluntariat i serveis amb obertura autoritzada, i 
realitzen tasques de neteja i desinfecció a l’espai públic. 

17 Repartiment de 42.000 mascaretes als transports públics 
per evitar contagis.
Amb la col·laboració d’un equip de 75 voluntaris de Creu Roja 
L’Hospitalet, Voluntaris de l’Oficina del Voluntariat i treballadors 
municipals (dies 14 i 15 d’abril).



18 Atenció psicològica a la ciutadania.
L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per donar 
suport emocional i psicològic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha 
estat possible gràcies a l’acord a què s’ha arribat amb el Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

19 Campanyes de donació de sang.
L’Hospitalet 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. L’edifici dels mitjans de comunicació, a Santa 
Eulàlia, i l’edifici de l’Ajuntament, al Centre, han acollit dues 
campanyes especials de donacions de sang del Banc de Sang i 
Teixits. Per participarhi, els donants havien de demanar cita prèvia 
al web www.donarsang.gencat.cat/lh.

20 Serveis de protecció d’animals, salut ambiental i salut 
comunitària.
L’Ajuntament garanteix el servei de protecció dels animals de 
companyia. També garanteix la desinsectació i desinfecció, el servei 
de seguretat alimentària i el servei de salut comunitària, quan es 
determina que és imprescindible i inajornable l’actuació. 

Mesures en salut
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3. Coordinació amb els treballadors 
dels CAP i hospitals

9. Serveis de protecció d’animals, 
salut ambiental i comunitària

2. Equipaments temporals sanitaris 
en pavellons i hotels

1. Telèfon atenció psicològica 
i emocional: 900 922 272

4. 42.000 mascaretes als 
transports públics

8. Campanyes de donació 
de sang

5. Distribució de material 
sanitari als més necessitats

6. Distribució dels tests de 
la Diputació Barcelona

7. Perfils professionals de la 
borsa de treball per a hospitals 
i residències gent gran
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Treballadors i 
treballadores 
municipals

21 Establiment del sistema de teletreball per als treballadors 
i treballadores municipals i de la gestió de servei a la 
ciutadania.
En aquests moments hi ha 1.000 professionals teletreballant i prop 
de 500 que treballen de forma presencial.

22 Protecció dels treballadors i treballadores essencials.
S’han distribuït entre el personal municipal que presta serveis 
essencials —policia local, Protecció Civil, serveis socials i personal 
funerari— equips de protecció individual com ara mascaretes, 
bates, ulleres, guants i gel desinfectant hidroalcohòlic, un material 
que garanteix que aquests professionals treballin amb garanties. 
També s’han facilitat tests  de detecció ràpida de Covid19 provinents 
de la Diputació de Barcelona a aquells treballadors i treballadores 
que presentaven simptomatologia, per part del personal de la 
UPRL, Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, així com un servei 
d’atenció psicològica.

Aquesta protecció també s’ha estès a personal de residències i a 
personal d’empreses proveïdores dels serveis municipals.



23 Reunions i consultes permanents amb els representants 
municipals i els delegats de prevenció. UGT, CCOO, SPL i 
IAC-CATAC.

24 S’ha realitzat difusió i comunicació de la informació sobre 
Covid-19 a través de la intranet municipal.

25 Mesures de neteja extraordinària dels centres de treball 
municipals.
S’ha reforçat la neteja dels espais municipals amb personal que 
realitza tasques presencials en els casos on el personal manifes
tava símptomes.

26  Telèfon d’atenció psicològica.
Els treballadors municipals tenen a la seva disposició el telèfon 
d’atenció psicològica que ha activat la Diputació de Barcelona per 
al personal laboral que presta serveis essencials. Aquest servei 
s’ofereix a través del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per 
mitjà del telèfon 93 472 50 50. L’objectiu és escoltar, acompanyar i 
reduir l’estrès causat per la situació d’emergència que viuen.

Treballadors i treballadores municipals
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Mesures 
econòmiques

27 Modificació dels terminis de pagament dels principals 
tributs i suspensió de les quotes de diferents serveis 
municipals. 
S’han modificat els terminis de pagament dels principals tributs, 
IBI i IVTM. Les quotes de les escoles bressol, l’Escola Municipal 
de MúsicaCentre de les Arts i poliesportius municipals han 
quedat suspeses mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part 
proporcional corresponent al mes de març.

Quant a les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors 
de bars i restaurants i les que s’apliquen en els mercats ambulants, 
es reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el 
qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.

28 Posada en marxa d’una línia de telèfon gratuïta per a 
autònoms i empreses.
Els autònoms i les empreses disposen d’una línia telefònica gratuïta, 
900 924 925, que l’Ajuntament ha posat en marxa per atendre les 
seves consultes davant la situació d’alarma a causa de la Covid19. 
L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. Les consultes també 
s’atenen a través del correu electrònic covid19empreses@lh.cat, 
que dona resposta en 24 hores hàbils. El servei porta ja més de 180 
consultes ateses.

També tenen al seu abast un dossier que s’actualitza periòdicament 
i que recull les mesures econòmiques impulsades per les diferents 
administracions públiques a la web www.dinamitzaciolocallh.cat.
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29 Coordinació amb els agents socials per analitzar l’evolució 
de la situació i de les mesures que cal emprendre 
posteriorment.
L’Ajuntament, els sindicats UGT i CCOO i de les patronals AEBALL 
i PIMEC treballen de forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre 
l’economia de la situació d’alarma a causa de la Covid19, en el 
marc del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet.

La voluntat és treballar, de manera prioritària, en l’estudi de 
mesures, tant immediates com de futur, que puguin ajudar a 
la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a 
L’Hospitalet, un cop es comenci a superar la crisi sanitària. 

30 Contractació. 
S’està realitzant un estudi individualitzat de cada contracte per 
adaptarlo a la normativa amb l’objectiu de vetllar pel manteniment 
de tots els llocs de treball.

31 Mercats municipals per garantir el subministrament 
d’aliments frescos.
Els vuit mercats municipals es mantenen oberts de dilluns a 
dissabte en horari de matí —de 8 a 13 hores— per garantir el 
subministrament d’aliments a la ciutadania. 

Des de l’Ajuntament, s’han pres mesures d’higiene i prevenció 
per tal de preservar la salut i la seguretat dels comerciants i de 
la clientela i frenar el nombre de contagis. S’han distribuït 4.000 
guants de làtex, s’han difós falques a través de la megafonia, 
s’han col·locat rètols informatius a tots els equipaments i s’han 
subministrat cintes adhesives per delimitar la distància amb les 
parades. 

S’han distribuït viseres i mascaretes als paradistes, amb 
col·laboració dels voluntaris de LHUnits i de l’Associació de Dones 
Sant Josep.

Els dies de major afluència de públic, s’ha incorporat una persona 
a cada mercat per tal d’incrementar la informació i vetllar pel 
compliment de les mesures de seguretat. 

32 Reducció de taxes de mercats ambulants i de parades de 
complements.
Pel que fa a les taxes de mercats ambulants i de les parades de 
complements dels mercats, se’n reduirà de les quotes la part 
corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei ha estat 
suspès i/o tancat.

33 Suport econòmic a les associacions de la ciutat.
Des dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària una 
línia de crèdits tous perquè puguin afrontar les seves necessitats.



Mesures adoptades per fer front al
CORONAVIRUS (COVID-19)
A L’HOSPITALET Mesures econòmiques

3. S’ajusten les taxes al temps en 
què l’activitat o servei ha estat 
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7. Mesures d’higiene per garantir 
salut de comerciants i clients
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Mesures en  
espai públic

34 La Guàrdia Urbana recorda a la ciutadania que no es pot 
estar al carrer i controla l’obertura d’establiments.
La Guàrdia Urbana patrulla i sanciona les persones que no 
compleixen les normes de l’estat d’alarma. Des de l’inici del 
confinament, la policia local ha fet un total de 30.875 actuacions, 
17.387 identificacions de persones i 13.439 identificacions de 
vehicles. El total de persones sancionades per la Guàrdia Urbana i 
els Mossos d’Esquadra ha estat de 5.241 i s’han obert 42 diligències 
penals per resistència i desobediència.

35 Suspensió del pagament en les zones d’aparcament 
regulat i del règim sancionador de les zones de baixes 
emissions.
L’Ajuntament ha suspès el pagament en les zones d’aparcament 
regulat (AIRE), zones blaves i verdes de la ciutat mentre duri la 
situació d’alarma.

36 Modificació del pla de neteja de la ciutat.
S’ha modificat el Pla de serveis de neteja viària i recollida de 
brossa i el Pla de serveis de manteniment de zones verdes, parcs 
i jardins de la ciutat, per tal de garantir el bon estat de la ciutat. 
S’han reorganitzat i adaptat els serveis de sanejament i neteja 
viària a les necessitats de la ciutat. Es prioritzen les ubicacions de 
contenidors, el buidat de papereres i els voltants dels hospitals, 
centres assistencials de salut i mercats municipals.

S’han augmentat els recorreguts d’aiguabatre, tant a la nit com 
durant el dia. S’ha passat de 5 a 8 vehicles, per tal de millorar 
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l’estat d’algunes zones de la ciutat. La neteja dels carrers amb 
aigua a pressió passa a ferse de dos a quatre cops durant el dia 
—un dels quals se centra en la neteja als entorns dels ambulatoris 
i hospitals—, i de tres a quatre durant la nit. 

També s’ha reactivat, per a la neteja d’excrements de gossos, el 
vehicle d’aigua a pressió que normalment es destinava a la neteja 
de zones de jocs infantils, tancades per l’estat d’alarma. 

S’ha mantingut el 100 % de la recollida de brossa.

Amb motiu de la represa d’una part de l’activitat industrial, la 
Deixalleria Municipal torna a funcionar els matins per dipositar 
residus que no es poden llençar als contenidors habituals, com 
electrodomèstics sense substàncies perilloses, pneumàtics, 
piles, etc.

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària 
del servei per garantir que tots els treballadors de la ciutat —neteja 
viària, recollida de brossa i manteniment del verd urbà— comptin 
amb els corresponents equips de protecció individual (EPI), per 
garantir al màxim la seva salut.

37 Desinfecció dels espais públics per la UME i Protecció Civil. 
L’Ajuntament va demanar la presència de la Unitat Militar 
d’Emergències (UME) per tal de reforçar la neteja en l’espai públic 
i en especial dels entorns d’hospitals i residències de la gent gran i 
de discapacitats de la ciutat i parades de transport públic. Voluntaris 
de Protecció Civil també han desinfectat diversos espais de la 
ciutat, especialment l’entorn dels mercats, hospitals i residències, 
així com mobiliari urbà i contenidors.

38 Obres a l’espai públic.
El Reial decret del 27 de març va suposar la paralització total de 
les obres, tant públiques com privades, fins al 13 d’abril, utilitzant 
el mecanisme del permís retribuït. Així doncs, durant les dues 
setmanes de vigència d’aquest Reial decret, la paralització ha 
estat total. 

La resta del temps, els serveis tècnics municipals han treballat 
sobre la base del diàleg i l’acord amb les empreses, per garantir 
la màxima paralització de l’activitat, sense incórrer en perjudicis 
econòmics per a l’Ajuntament.

39 Serveis funeraris/cementiri.
S’han hagut d’adaptar els serveis funeraris a les mesures 
excepcionals de l’estat d’alarma pel que fa a la prohibició de vetlles 
i cerimònies fúnebres i la celebració de cultes religiosos.

A causa de l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat en 
marxa un contracte d’adquisició per dotar el cementiri de 179 
nous columbaris. També s’ha fixat un preu màxim de serveis 
funeraris —enterrament, 2.023 euros, IVA inclòs, i incineració, 800 
euros, IVA inclòs. 

40 Gestió de les mediacions amb les comunitats.
Del 15 de març al 15 d’abril, s’han realitzat 2.900 gestions d’incidèn
cies de convivència. Més de 1.300 en l’àmbit de les comunitats de 
veïns, 1.904 relacionades amb l’espai públic i 463 per activitats en 
establiments.
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3. Equips de protecció 
per als treballadors de 
neteja i parcs i jardins

2. Desinfecció espai públic i 
residències gent gran i persones 
amb discapacitats

7. Més de 5.000 multes  
per no complir les normes

1. Intensificació de la neteja 

4. Suspensió pagament zones 
d’aparcament AIRE, blaves i verdes

5. Suspensió sancions ZBE

6. 2.900 gestions  
de convivència

ZBE
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Mesures 
en educació

41 L’Ajuntament farà arribar a 500 famílies de la ciutat 
routers de connexió a wifi i targetes SIM per garantir la 
connectivitat a les llars més vulnerables, juntament amb 
180 tauletes que proporciona Proinfància.
El Departament d’Educació ha posat en marxa el pla d’acció 
Centres educatius en línia, amb l’objectiu de posar a disposició dels 
centres educatius de més complexitat i de l’alumnat més vulnerable 
ordinadors i tauletes que permetin garantir les oportunitats 
d’aprenentatge a l’alumnat durant els propers 2 mesos de manera 
interactiva.

Com que el Departament d’Educació no pot garantir la connectivitat 
a totes aquestes llars del municipi, l’Ajuntament s’ha posat a 
disposició del Departament per tal de contribuir a donar accés a 
internet a l’alumnat més vulnerable perquè tingui, així, les mateixes 
oportunitats per continuar amb l’aprenentatge. 

L’Ajuntament, seguint els criteris i les necessitats que ens ha 
traslladat el Departament d’Educació i els mateixos centres, 
aportarà 500 routers mifi (routers sense fils que permeten crear 
una xarxa wifi), juntament amb 500 targes SIM, 300 de les quals les 
ha donat l’operadora Vodafone, que donaran servei a 500 famílies 
de la nostra ciutat. 

A més a més, des del programa Proinfància de “la Caixa” s’han 
proporcionat 180 tauletes que es repartiran a les famílies més 
necessitades a través dels esplais de la ciutat, amb el suport de 
l’Àrea de Joventut, a les quals també arribarà la connexió a internet 
del conjunt dels 500 routers que aporta l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament continuarem treballant amb el Departament 
per si es necessari ampliar altres mesures per respondre a les 
necessitats que ens puguin plantejar des dels centres educatius. 

3x2=6



42 Els programes i projectes educatius que impulsa 
l’Ajuntament continuen oferint activitats adaptades a la 
realitat actual
El programa d’auxiliars de conversa, el Pla educatiu d’entorn i el 
projecte Tàndem.

43 Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet 
El CNL ha adaptat part de l’activitat per oferirla en línia. L’oferta 
virtual s’ofereix en tres camps: formació, voluntariat per la llengua 
i assessorament i correcció de textos.  

Mesures en educació
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44 La cultura no s’atura.
Equipaments i entitats culturals de la ciutat segueixen programant 
i recomanant activitats a distància: concerts via streaming, 
exposicions virtuals, llibres electrònics, arts escèniques... L’oferta 
es pot consultar a les xarxes socials de @LHCultura.

El servei de préstec de llibres electrònics a Biblioteques de 
L’Hospitalet a través d’eBiblio ha fet més de 1.600 préstecs de 
llibres digitals i audiollibres aquests dies.

El cartell guanyador per les Festes de Primavera s’utilitzarà com 
a imatge gràfica de les activitats on line que es programaran per 
la PrimaveraLH i la diada de Sant Jordi, del 23 al 26 d’abril (vídeo 
toc d’inici, Festival de L’Humor, concerts en viu, dibuixa el teu 
mocador, etc.).

El Servei de Biblioteques organitza una diada de Sant Jordi diferent. 
Així, la Trobada de Dracs, Cavallers i Princeses, que tradicionalment 
es fa als jardins de Can Sumarro, tindrà lloc de forma virtual amb 
tots els personatges confinats. També es farà un InstaContesLH.
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45 L’esport es mou.
Equipaments i entitats esportives de L’Hospitalet ofereixen als 
abonats, socis i  ciutadania en general activitats a distància: classes 
dirigides (zumba, circuits d’entrenament, ioga...), missatges, 
entrevistes virtuals, etc. L’oferta es pot consultar a les xarxes 
socials de @lhesport. Es manté l’atenció telefònica al 93 402 60 76.
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46 Joventut en xarxa.
L’Oficina Jove continua en marxa, telefònicament, fent atencions 
individualitzades per atendre els dubtes i fer orientació d’àmbit 
laboral i formatiu.

Es fa treball coordinat amb els instituts de la ciutat, ja que el 
tercer trimestre és un moment clau en termes d’orientació. S’han 
substituït els tallers presencials que es fan habitualment per altres 
de tutorials i recursos d’orientació en línia.

S’ha habilitat una nova classe virtual juntament amb l’Associació 
d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH) de reforç a l’alumnat que té 
aquest any les proves de la selectivitat. 

Per tal de mantenir el vincle i la proximitat amb el jovent, s’ofereixen 
continguts diaris a les xarxes de “JoventutLH”, a Instagram, a Twitter 
i a Facebook, sobre recursos culturals, d’orientació i informació 
d’interès per al jovent. 

L’Oficina Jove del Voluntariat ha incorporat un centenar de voluntaris 
per poder ajudar, aquests dies complicats d’excepcionalitat, les 
persones en situació de vulnerabilitat.

47 Temps de lleure en confinament.
S’han posat en marxa al Facebook de Joventut activitats virtuals de 
lleure per a infants, creades i exposades per les entitats juvenils i de 
lleure de la ciutat. Cada dia es publiquen les activitats d’una entitat, 
amb propostes de tallers, manualitats, activitats físiques, classes 
de ball i diverses propostes lúdiques i educatives per amenitzar 
el confinament dels més joves de casa, mentre aprenen noves 
habilitats. Posteriorment, es deixen penjades al canal de YouTube 
de Joventut perquè puguin estar sempre a l’abast de les famílies.
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48 Increment dels canals de comunicació amb la ciutadania.
S’ha posat en marxa un nou espai dedicat al coronavirus dins del 
web municipal coronavirus.l-h.cat que recull tota la informació 
relacionada amb el contingut dels decrets del Govern central i 
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com les diferents mesures 
posades en marxa pel consistori per afrontar aquesta crisi.

A través del web municipal i dels diferents perfils institucionals a 
les xarxes socials s’ha intensificat la informació a la ciutadania. Les 
àrees municipals d’Esports, Joventut i Cultura dinamitzen les xarxes 
amb propostes i activitats per passar el temps de confinament.

49 El Llibre de les Emocions, un espai virtual on expressar-
se.
Espai virtual on tothom que ho desitgi pot escriure missatges 
d’esperança, canalitzar sentiments i compartir bons desitjos, 
accessible des del web municipal www.l-h.cat i des de l’adreça: 
emocions.l-h.cat. Perquè estar aïllats no vol dir estar sols.

50 Campanya “Estem units en això”.
Persones rellevants de la ciutat, procedents del món de la cultura i 
de les entitats, han enregistrat petits vídeos que es difonen a través 
dels diferents perfils institucionals, on expliquen breument com 
viuen el confinament i animen la resta de la ciutadania a romandre 
tancats a casa. 



ESTEM UNITS
EN AIXÒ

#AquiEstoyLH


