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Introducció

Presentem el segon informe que inclou el conjunt de dades més rellevants de la Fundació Privada
Àuria, davant el context actual de la pandèmia del Coronavirus, COVID-19, a la nostra ciutat i
comarca. Amb l’objectiu principal de compartir la informació amb el nostre òrgan de govern i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’un informe que, com la memòria d’accions, l’estem editant i ampliant de manera
contínua amb la finalitat de donar a conèixer les dimensions i impacte que esta tenint la pandèmia
a la nostra entitat.
Aquest document és fruit del treball de tots els professionals, que en aquests moments tant difícils
estan en plena dedicació i cura.
Continuem treballant sabent que el més important i primordial és la salut de les persones persones ateses, familiars i professionals-, però que per assolir-ho ens cal reforçar-nos, tant a
nivell d’equips professionals, com incidint en el nostre entorn -sigui a nivell específic, Salut, com
del conjunt de la ciutadania, comptant sempre amb la consolidació i millora continua de l’
organització que hem establert per afrontar la pandèmia.
És per això que hem definit 4 objectius de treball prioritaris:

1. Mantenir i millorar de manera continuada el sistema d’organització que hem establert
davant la crisi del COVID-19, de manera especial en relació a pautes i mètodes d’actuació,
cooperació en xarxa -tant en proximitat com amb altres entitats del sector- i teletreball.
2. Aconseguir un major i millor suport del Sistema Sanitari, sobre tot en relació a l’atenció
dels casos més urgents i la disposició de tot tipus d’equips sanitaris.
3. Reforçar i acompanyar els nostres equips professionals, incorporant nous professionals i
fent una formació continua en l’atenció vinculada al COVID-19 i la prevenció de riscos
específics.
4. Dur a terme una campanya continua de conscienciació i implicació ciutadana en relació
a les necessitats de les persones amb discapacitat, així com dels professionals que
els hi donen suport, tot combatent qualsevol actitud o comportament discriminatori.
Com sempre us agrairem qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar, dia a dia, la
nostra resposta a les persones, a les famílies, així com als professionals de la Fundació Àuria.
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1. Sistema d’Organització:
Des de la Fundació seguim treballant diàriament per mantenir i millorar el sistema
d’organització que hem establert davant la crisi del COVID-19, de manera especial en relació a
pautes i mètodes d’actuació, cooperació en xarxa -tant en proximitat com amb altres entitats del
sector- i teletreball.

a) Distribució dels recursos i equipaments.
Tota l’organització de recursos humans, materials i d’equipaments s’ha realitzat tenint en compte
els criteris i protocols de confinament, sectorització d’espais, neteja, i minimització de canvis
professionals en les llars o espais on tenim persones amb simptomatologia.

AVDA ANDORRA ( Planta 1)
CONFIFAP: Instal·lacions AVDA
andorra
12 persones

1.876 h d’atenció directa a la setmana
Que equival a 47 professionals a jornada completa

6 PROFESSIONALS DIÀRIES DE DILL A
DIUM ( 24H)
336

h. setmanals

Manteniment
Cuineres
Bugaderia
Transport
Neteja

Serveis Interns
30
hores set
90
hores set
56
hores set
25
hores set
336
hores set

De dill a div
de dill a div
DE dill a diU
de dill a diV
de dill a diu

537h setmanals

destinades a cobrir les necessitats d’alimentació (esmorzar, dinar, berenar i
sopar), bugaderia de totes les llars i amb freqüència diària en espais de confinament, l’augment de
freqüència en la neteja especialitzada a les llars-residència i els transports destinats a repartir
menjars, roba neta i també en trasllats especials de persones. 13 professionals cobreixen totes
les funcions de serveis interns.
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b) Altres Serveis de Suport a les persones vulnerables
SERVEIS ITINERANTS
Atenció Domiciliària
23 PERSONES usuàries
4 professionals actives
247 h d’atenció setmanal

Servei d'Autonomia
a Pròpia Llar
45 persones
4 professionals
actives
160h d’atenció
setmanal

Pel què fa al Centre Josep Orgué, ha continuat funcionant de forma telefònica i online, també
s’han fet cessions de productes del Banc d’Ajudes Tècniques a aquelles persones que ho
necessitaven de forma urgent.





S’han atès a 34 persones
S’han realitzat 57 intervencions
S’han resolt 27 consultes relacionades amb el Banc d’Ajudes Tècniques
S’han cedit 10 productes, del Banc d’ajudes tècniques.

Així mateix s’ha contactat amb el Consell Comarcal de l’Anoia per veure com resolem les cessions
de productes urgents a les persones que són de fora de la Conca. Restem a l’espera de resposta.

Per últim en el Serveis d’Intermediació Laboral, han continuat treballant de manera telemàtica,
tant pel què fa al contacte amb les empreses com amb els usuaris dels diferents programes.

c) Equips professionals de Coordinació i altres accions de suport a les
persones, les famílies i els equips d’atenció directa
D’altra banda disposem d’un conjunt d’equips de professionals, tant en l’àmbit tècnic com directiu
que impulsen i coordinen totes les accions i intervencions adreçades a les persones amb
discapacitat, les seves famílies i al conjunt de professionals.

EQUIP de
Coordinació de llars

140

hores set

50% Teletreball i
50% presencial

L’equip de 3,5 professionals dedicats a assegurar la qualitat d’atenció i seguiment de les
diferents llars residències, l’espai de confinament, així com assegurar l’acompliment dels diferents
protocols i pautes d’actuació descrites per l’entitat.
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Coodinadors de
centres Diürns

160

hores set

75% Teletreball
25% presencial

Tenim 4 professionals responsables a realitzar i programar d’activitats perquè les persones
residents es mantinguin actives i ocupades durant el període de confinament. Així mateix,
procuren els materials i recursos als professionals d’atenció directa.
Tenim previst annexar-vos en la Memòria d’Accions que editem setmanalment el conjunt
d’activitats i recursos més rellevants.

Equip de Suport
Emocional i

120

hores set 100% Teletreball

Actualment estem destinant 120h setmanals d’atenció per part d’un equip format bàsicament
per psicòlegs que acompanya i dóna suport tant a persones usuàries, a professionals com a les
famílies que ho desitgen.
Els seguiments de l’equip de Suport Psicològic i Emocional durant els primers 15 dies han estat :
-

En relació a responsables i coordinadors: s’està fent el seguiment a 11

professionals, amb un total de 47 trucades de suport.
-

En relació al les persones usuàries: S’està fent el seguiment i donant suport a un total de

49 usuaris de diferents serveis .
-

En relació als professionals d’atenció directa: s’està donant suport a 24

professionals, amb un total de 38 seguiments.
-

Així mateix amb els equips d’atenció directa : s’ha realitzat una dinàmica grupal a cada llar
i una sessió d’acompanyament amb els coordinadors de les llars. Sessions molt ben
valorades, i ha pogut arribar a professionals que per iniciativa pròpia no farien la demanda.

-

Pel què fa a famílies, s’està donant suport a 4 famílies, amb un total de 8

seguiments.
Equip d'atenció a
families

120

hores set 100% Teletreball

Per donar resposta i atenció a les famílies del conjunt de serveis i suports de la fundació
disposem de 120h setmanals. Les treballadores socials tenen la responsabilitat de realitzar
el seguiment i detectar les necessitats i dubtes que ha generat la crisi del COVID-19
Durant aquests primers dies s’han realitzat 644 trucades i seguiments als familiars
de les nostres persones usuàries, tant a les persones de Centre Ocupacional, els Serveis de
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Formació Laboral ( SOI i Prelaboral) i Centre d’atenció Especialitzada, com de les persones
usuàries de les diferents llars-residències. Aquest suport i acompanyament s’intensifica amb una
freqüència diària, en el casos de familiars que tenen alguna persona amb simptomatologia.
També indiquem el seguiment que estem fent a familiars i persones grans dels Centres de Dia de
Masquefa i Calaf. S’han realitzat 69 trucades durant les primeres dues setmanes.

Equip d'atenció
sanitària

52

hores set

Treball presencial
de dilluns a

L’Equip d’Atenció Sanitària s’ha reforçat amb l’ampliació d’una professional 12 hores a la setmana.
Està format per dues infermeres, la Sònia i l’Elna, que conjuntament amb l’equip de facultatives
del CAP Nord, realitzen el seguiment diari de l’estat de salut de les persones usuàries que han
presentat simptomatologia. L’atenció es de dilluns a diumenge, amb una mitjana de dedicació de

7,4 h / diàries
Direcció i comissió
de crisis

190

hores set

60% Teletreball
40% Presencial

Aquesta comissió, conjuntament amb gerència és qui lidera, gestiona i marca les pautes i
directrius de treball, així com en realitza el seguiment diari. Cada membre té una àrea de
responsabilitat sobre la que actua de manera autònoma, previ acord amb l’equip. El treball,
actualment és de dilluns a diumenge.

Altres Departaments
de gestió

290

hores set 100% Teletreball

En aquest grup de professionals s’inclouen totes les que estan adscrites al departament de
recursos humans, el departament econòmic financer, l’àrea d’informàtica i una part del
departament de qualitat, el de comunicació i el de gerència.

d) Pautes i mètodes d’actuació davant el COVID-19:
Durant el període de temps que portem de confinament a la Fundació s’ha definit un conjunt de
protocols amb la finalitat de tenir pautes i instruccions clares de treball en tots els àmbits
d’actuació. En molts casos, en funció de l’evolució i les noves pautes donades pels Departament
de Salut i Departament de TASF, s’han realitzat actualitzacions.
Així mateix s’ha treballat per la formació i provisió dels EPIS necessaris amb la finalitat
d’assegurar unes condicions laborals de prevenció i seguretat adequades de les nostres
treballadores.
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Seguidament detallem els Protocols i actualitzacions realitzades:
-

-

-

-

-

Protocol inicial covid-19: Manual de gestió i actuació per a professionals davant del coronavirus covid19:
o Rev.0 (11/03/2020)
Protocol covid-19 1.Mesures generals llars i residència:
o Rev.0 (22/03/2020)
o Rev.1 (22/03/2020)
Protocol Covid-19 2.Espais d'aïllament:
o Rev.0 (19/03/2020)
o Rev.1 (22/03/2020)
o Rev.2 (31/03/2020)
Protocol Covid-19 3.Transport persones símptomes:
o Rev.0 (19/03/2020)
Protocol Covid-19 4.Bugaderia
o Rev.0 (22/03/2020)
o Rev. 1(31/03/2020)
Annexos:
o Annex 1. Rentar mans
o Annex 2. Com posar-se i treure un EPI
o Annex 3. Mesures de prevenció per quan arribis a casa
o Resum visual EPIs espais confinament i espais de llars
 Rev.0 (25/03/2020)
 Rev.1 (26/03/2020)
 Rev.2 (31/3/2020)

2. Suport i atenció del sistema Sanitari:
Continuem donant prioritat al fet d’ aconseguir un major i millor suport del Sistema Sanitari,
sobre tot en relació a l’atenció dels casos més urgents i la disposició de tot tipus d’equips i
materials sanitaris de protecció ( EPIS).

2.1 Dades d’evolució diària de la incidència del COVID-19
Si observem el gràfic, s’identifiquen dos períodes de temps on es detecten la major part de
persones amb simptomatologia. Tenint la concentració més important els dies 21 i 23 de març.
D’altra banda podem dir que des del 26
amb símptomes.

de març, NO hem tingut cap més persona usuària
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Evolució diària dels casos amb simtomatologia
8
6
4
2
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NÚM amb Simp

Altes

Exitus

2.2 Dades de seguiment de les persones usuàries amb
simptomatologia
Fins a dia 1 d’abril tenim:




10 persones que a hores estan asimptomàtiques.
10 persones sense febre.
5 persones amb febre.
2 Altes de l’espai de confinament per estar 16 dies sense símptomes,



4 Èxitus, tres dels quals se’ls va realitzar la prova i han estat positius. L’últim no se




però que es
mantenen aïllades a la seva habitació de la llar-residència de Galícia, fins el dilluns
dia 6 d’abril.
li va fer.

Del conjunt de persones usuàries que estan confinades, ens preocupen especialment

3

casos,

que ja tenen una complexitat prèvia a nivell de salut molt important. Tot l’equip
sanitari, tant les professionals del CAP URBÀ com l’ infermera de la Fundació, està molt
pendent de la seva evolució.

2.3 Realització de Proves COVID-19
Tal com ja reclamàvem de manera insistent des del passat dijous 26 de març s’ estant fent
proves de COVID-19. A partir del dilluns 30 de març, s’ha agilitzat aquest procés, tant per
a persones usuàries com per a professionals.
La priorització a l’hora de realitzar les proves ha estat pautada per l’equip d’atenció
sanitària del CAP Urbà.




31 PROVES COVID REALITZADES:
19 a persones usuàries
6 professionals de baixa per covid-19.
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6 professionals d’atenció directa i que treballen en els espais de confinament.
5 + per COVID-19.

La previsió és que el dilluns de la setmana vinent s’hagin realitzat les proves a totes les
persones usuàries que han tingut simptomatologia.
A mesura que tinguem els resultats de les proves, podrem anar actuant, segons ens
indiquin les facultatives del CAP URBÀ.
L’Ajuntament d’Igualada ens va fer arribar el dimecres 1 d’abril, 25 tests
moment no s’han utilitzat perquè des de Salut no confirmen la fiabilitat.

ràpids, que de

2.4 Relació d’ESTOC amb EPIS i Material de Prevenció:
ESTOCS D’EPIS A

31/03/2020

MASCARETES FPP2

15

MASCARETES FPP3

18

MASCARETES PAPER

700

MASCARETES PINTOR

199

MASCARETES QUIRÚRGIQUES

200

MASCARETES ROBA

0

MASCARETES XINOS

47

BATES PAPER

9

MONOS PAPER

292

GUANTS TOTALS

9200

ULLERES

11

CAPELINES

6

GORRETS

900

PANTALLES

9

MONOS PLÀSTIC

47
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2.5 Relació d’empreses i entitats que ens han proveït de material de
protecció
A continuació us detallem el conjunt d’entitats i empreses que ens han lliurat material. En
properes edicions d’aquest informe ja destacarem les que ho han fet de manera gratuïta i les
que ja són proveïdors habituals.
Empreses proveïdores de material:
Plastnet
Producte desinfectant, guants, solució hidroalcohòlica
TEM, SL.
Bates i monos d'un sol ús, gorrets, peucs, mascaretes
Entitats que ens han cedit material:
Espai Malla (TIC Anoia i Disseny
Igualada)
Pantalles protecció ocular i cara
Ajuntament Igualada
Capelines, mascaretes, guants,…
Creu Roja
Mascaretes
Departament de Treball, Afers
Monos d'un sol ús, mascaretes, guants, ulleres de
Socials i Famílies
protecció
Empresa Elements
Mascaretes de roba
Altres entitats que ens han ofert proveir-nos de material en cas necessari
Consell Comarcal de l’Anoia
Dincat
Altres materials cedits (no EPIs)
Diputació de Barcelona
Testos ràpids Covid-19

3. Equips professionals
Durant tot aquest període, des del Departament de Recursos Humans s’ està treballant per
reforçar i acompanyar els nostres equips professionals, incorporant nous professionals i fent una
formació continua en l’atenció vinculada al COVID-19 i la prevenció de riscos específics.

EVOLUCIO DIARIA DELS ABSENTISMES PER BAIXA
12
10
8
6
4
2
0
12
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15

16

17

nº Baixes

18

19

20

21

22

Baixes perCOVID

23

24

25

26

27

28

29

30

Altres motius
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3.1 Seguiment de l’absentisme
Com es pot observar en el gràfic, hi ha coincidència en les dades presentades en el gràfic
anterior corresponent a l’apartat de seguiment de persones usuàries. La major part de baixes per
simptomatologia es produeixen en els mateixos dies. Tenint un repunt molt important (11 baixes)
el dia 23 de març.
Les dades d’absentisme a 30 de març són:


Tenim un



El 45 % d’aquestes baixes són a causa del COVID-19 (per simptomatologia, no
pas per confirmació de proves diagnòstiques)
La resta, el 55%, corresponen a baixes de maternitat, altres qüestions de salut, i
també una part també són persones amb símptomes, però que no s’ha cursat la
baixa degudament.
De les baixes identificades per COVID-19, s’ha iniciat el procés de realització de
proves diagnòstiques, per recuperar professionals. S’han fet 6 proves. Cada
setmana s’aniran programant.





34% de baixes, això suposa 65 persones.

3.2 Disponibilitat actual de la plantilla i mesures realitzades que
reforçar equips i cobrir necessitats de suport .


Actualment la plantilla és de 195 professionals,



En la data d’aquest informe només el 45,5% de la plantilla està disponible per
executar tasques d’atenció directa, atenció sanitària, serveis interns. Dels quals :
o 43 professionals d’atenció directe són serveis de residència i llarsresidència
o 23 són professionals d’atenció directa dels Centres de dia.

o
o

2 professionals dels serveis d’intermediació s’han reubicat per cobrir

o

baixes
13 professionals realitzen tasques en els diferents serveis interns.

o








4 professionals

d’atenció directa destinats als suports al Programa
d’Autonomia a la Pròpia Llars.
4 professionals d’atenció domiciliària, fan tasques en aquest servei, la
resta de professionals s’han reubicat en d’altres serveis, sobretot llars i
serveis interns.
2 professionals formen part de l’equip d’atenció sanitària.

o

S’ha realitzat 5 noves contractacions per cobrir les necessitats dels
serveis, tenint en compte de respectar descansos, i els criteris d’organització lligats
a les pautes de confinament.
Tal com recomana el Departament de Salut i el Departament de TASF, s’ha
potenciat el teletreball amb tots aquells professionals que podien realitzar les
tasques des de casa seva. Tenim un 14,5% de la plantilla realitzant Teletreball.
També assenyalem que un 4,5% de la plantilla professional amb patologies de risc
s’han mantingut a la reserva.
Un 1,5% de la plantilla correspon a professionals jubilades.
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Per últim destaquem que el 29% del total de la plantilla són persones que viuen
fóra de l’àrea confinada, i que els nostres serveis són essencials, ha calgut
treballar coordinadament amb els cossos de seguretat per que permetessin
l’entrada i sortida del perímetre.

Amb les excepcions esmentades –per causes obvies de salut- tota la plantilla professional restant
esta actuant en els diferents serveis abans exposats.

4. Comunicació i presencia a les xarxes:
Des de la Fundació estem treballant per dur a terme una campanya continua de conscienciació
i implicació ciutadana en relació a les necessitats de les persones amb discapacitat, així com
dels professionals que els hi donen suport, tot combatent qualsevol actitud o comportament
discriminatori.
El 10 de març es realitza una reunió de direcció davant la situació del COVID-19, establint a nivell
comunicatiu un nou canal de difusió interna de tipus institucional, el TELEGRAM.

2.1 Canals de comunicació utilitzats:
Destaquem els canals de comunicació següents:
 Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Telegram
 Lloc Web
 Correu electrònic
 Televisió i premsa
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2.2 Dades de presencia a les xarxes i altres actuacions


FACEBOOK :

2947 seguidors

Anàlisi de les publicacions:
-

El confinament de la Conca d’Òdena pel coronavirus: 1.600 reaccions persones i 190
engagements
A les llars residències:3.200 persones reaccionen i 552 engagements
Telenotícies TV· 2.500 reaccions persones, 870 engagements i 32 comparticions
Dia Internacional del Síndrome de Down: 1.000 persones reaccionen, 168 engagements
Solidaritat a la Conca: mascaretes elements: 2.400 persones reaccionen, 734 engagement
Bones notícies per al sector: 100% pagament atenció diürna: 1.100 persones reaccionen,
178 engagements
Comunicat ERTO CETs: 1.300 persones reaccions, 183 engagements
Homentatge a la Fundació per part dels cossos i efectius emergències i seguretat:
5.400 persones reaccionen, 1.400 engagements
Entrevista Olesa Ràdio: 469 persones reaccionen, 60 engagements
Serveis essencials: 2.700 persones reaccione, i 925 engagements


TWITTER : 880 seguidors. Això suposa un augment de 50 seguidors

54.3K impressions de tweet augment del 287.3%
1,643 visites augment del 162.5%
1,032 mencions augment de 263.9%
Top Tweet 1.045 impressions
[SERVEIS ESSENCIALS] 20 dies de confinament, gràcies Paco per la vostra força i
optimisme 🙌Gràcies a tots els professionals, el nostre pilar imprescindible, absolut
reconeixement💪 Les persones, la nostra raó de ser❤️
#ÀuriaActua #Joemquedoacasa, #JoActuo, #TotAniràBé
Top media Tweet 13 impressions
📺 TELENOTÍCIES | A reportera de @tv3cat Núria Bacardit ha dedicat avui un ampli
reportatge a la situació de confinament que vivim a la Conca d’Òdena i que afecta les
entitats d’Àuria, tant el CET de la cooperativa com alguns serveis de la Fundació.

Anàlisi de les publicacions
-

-

1.734 impressions
20 dies de confinament, gràcies Paco per la vostra força i optimisme 🙌Gràcies a tots els
professionals, el nostre pilar imprescindible, absolut reconeixement💪 Les persones, la
nostra raó de ser❤️ #ÀuriaActua #Joemquedoacasa, #JoActuo, #TotAniràBé
142 impressions
📻[PREMSA] Entrevista @olesaradio a Jordi Minguito, director de la Fundació per la
Inclusió Laboral Àuriafil L'ERTO sol·licitat per la crisi del coronavirus és de caràcter
temporal per preservar els col·lectius de risc i garantir la sostenibilitat
14
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.456 impressions
Gràcies efectius d'emergències i seguretat 🙌 @ajigualada i de la #Conca, policies locals,
@bomberscat @CreuRojaCAT @semgencat @salutcat, Patrulles #forestals i la resta
de cossos
1.252 impressions
Agraïment infinit ❤️ https://twitter.com/mallaprojecte
498 impressions
📣 COMUNICAT D'ÀURIA Sentim comunicar que hem presentat un ERTO en els nostres
centres especials de treball (CET) d'Àuria Cooperativa (Igualada) i Àuriafil (Esparreguera).
663 impressions
[SOLIDARITAT] A la Conca d’Òdena ja portem 1 4 dies de confinament 🙌 Gràcies
@Elements_Equip per les 200 mascaretes solidàries i als voluntaris que ho fan possible
❤️ En moments com aquests la solidaritat és el valor més preuat
1.251 impressions
Moltes gràcies @carlescampuzano i @_dincat Seguim!!
1.104 impressions
DIA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN | Avui voldríem enviar una abraçada
molt sentida a aquestes persones extraordinàries que ens acompanyen en el nostre dia a
dia; aquests dies especialment complicats.
2.251 impressions
8è DIA DE CONFINAMENT Avui hem sortit a la tele per explicar la dificultosa situació en
què es troben els nostres centres de treball i els serveis a les persones. ❤️ Difícils
moments i temps d’agrair el compromís de tota la nostra gent. Gràcies! 🙌
1.352 impressions
📺 TELENOTÍCIES | A reportera de @tv3cat Núria Bacardit ha dedicat avui un ampli
reportatge a la situació de confinament que vivim a la Conca d’Òdena i que afecta les
entitats d’Àuria, tant el CET de la cooperativa com alguns serveis de la Fundació
1.810 impressions
7è DIA DE CONFINAMENT La gent d'Àuria ho té clar, gràcies per compartir aquest
missatge🌈companys de llars Els valors compartits ens ajuden a donar el millor de
nosaltres Les entitats socials som serveis essencials, amb grans professionals que ho
donen tot💪 #Joemquedoacasa
1.619 impressions
6è DIA DE CONFINAMENT 📣 Com sabeu, les principals entitats d'Àuria Grup es troben
dins la zona confinada de la Conca d'Òdena. Portem uns quants dies una mica atabalats
entre mesures de prevenció (estrictes!) i tancaments d'espais de treball. Fem un fil.
4.113 impressions
🚧 El confinament de la Conca d’Òdena pel coronavirus ens ha fet tancar el CET
d’#ÀuriaCooperativa i els serveis de centre de dia. Però també som serveis mínims a
través de l’equip de neteja! Col·laborant amb els equips d’emergència! Responsabilitat i
servei públic!
434 impressions
🔴 El Departament d’ @aferssocialscat decreta ❌ tancament de teràpia ocupacional
centres de dia d’inserció centres d’atenció especialitzada Recomanem responsabilitat i
seguir les mesures de confinament
634 impressions
RECORDATORI MESURES DE PREVENCIÓ Davant el confinament d’Igualada, Òdena,
Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui recordem les mesures bàsiques de
prevenció 🔗 http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus pic.twitter.com/gLl4Yetxdy
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709 impressions
➡️ RECORDATORI 📣 Podeu trobar tota la informació actualitzada sobre el coronavirus al
#CanalSalut @salutcat 👉 Segueix canals oficials i no difonguis informacions falses o no
contrastades En cas de dubte, truca al 📲 061 Salut Respon ▶️
https://youtu.be/PGli_Y9G9UU


-

72 likes: Comença el 9è Dia de confinament
84 likes: Els serveis informatius de TV3.cat
47 likes: El tancament del CETs
739 visualitzacions: Homentatge dels cossos de seguretat i emergències


-

TELEGRAM

: 880 subscriptors

26 missatges (coincidint l’inici amb l’espai de confinament)


-

INSTAGRAM: 880 seguidors augment de 50 seguidors

ESPAI WEB:

Dues publicacions durant el confinament:
https://www.auria.org/auria-fundacio-demana-a-salut-que-les-residencies-de-personesamb-discapacitat-rebin-els-mateixos-dispositius-que-les-sociosanitaries/
https://www.auria.org/auria-presenta-un-erto-que-afecta-els-centres-especials-de-treballcet/.


-

CORREU ELECTRÒNIC:

23 Comunicats i informacions en relació al COVID-19 i les seves conseqüències derivades
des del 13 de març.
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