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Butlletí especial COVID-19

Mesures econòmiques per
fer front a la COVID-19
Castelló d’Empúries ja ha
destinat 1.240.000 € en
mesures econòmiques per
fer front a la Covid-19.

que es van aprovar al Plenari
Municipal celebrat el dia 11
de juny de 2020, fan referència a:

El pla de xoc econòmic de
l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries ja compta amb
1.240.000 euros distribuïts
en bonificacions tributàries,
despeses i subvencions vinculades a la Covid-19.
En la primera fase de mesures econòmiques anunciades
el mes de maig es va acordar
un nou calendari fiscal, bonificacions en taxes municipals
per autònoms, empreses i
treballadors, l’augment d’algunes partides pressupostàries de l’Ajuntament i dues
línies de subvencions per a
treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament per la Covid-19 amb un
pressupost total de 400.000
€, 200.000 € per a cada línia.
Les darreres mesures adoptades pel Consistori, que
inclouen bonificacions als casals d’estiu, als cànons de les
instal·lacions fixes de la platja
i a la zona blava, fan augmentar en 325.403 € l’import
destinat a pal·liar els efectes
de la pandèmia i, per tant, a
hores d’ara ja s’han destinat
1.240.000 € en mesures econòmiques per fer front a la
Covid-19.
Les tres noves mesures econòmiques per tal de fer front
a l’impacte de la pandèmia,

•

Bonificació d’un 30% de
les inscripcions dels casals
d’estiu d’infants i joves i
ampliació de les partides
pressupostàries per tal de
portar-los a terme garantint
la seguretat dels participants. Això comporta un
augment de contractació
de monitoratge i l’adequació d’espais que compleixin
les mesures establertes per
la Generalitat de Catalunya.
El cost total d’aquesta mesura és de 102.500 euros.

•

Bonificació d’un 30% dels
cànons de les instal·lacions
fixes de la platja d’Empuriabrava durant tot l’any, que
sumen un total de 72.903 €.

•

Creació d’una partida dotada amb 150.000 € de
subvencions a la mobilitat
a través de la qual es bonificaran els abonaments de
zona blava així com els tiquets senzills de fins a dues
hores d’estacionament.

•

Amb l’aprovació d’aquestes
mesures, que es quantifiquen en 325.403 €, afegits
als 915.000 € de la primera
fase, sumen un total de
1.240.000 €.
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Governació
Els Partits polítics de
l’Ajuntament renuncien a
l’aportació econòmica de
grup fins a finals de 2020.
L’objectiu és destinar-los a
fer front a l’impacte social i
econòmic provocat per la Covid-19.
Els grups polítics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
(ERC, CUP, SOMEC, PSC, Cs,
JxCat i UP) renuncien a l’aportació econòmica que reben
cada mes de la Corporació
per al grup municipal i fins a
finals de 2020.
Les dotacions econòmiques
per als grups municipals, que
corresponen a les assignacions d’un import fix al mes per
grup polític de 150 € i 30 €
per regidor, sumen un total
de 12.480 € que es destinaran a les partides pressupostàries que necessitaran més
recursos per fer front a la
crisi sorgida de la pandèmia
provocada per la Covid-19.
Aquestes aportacions corresponen als mesos de maig i
fins a desembre d’aquest any

Promoció turística
i comercial
Campanya de promoció
del municipi.

L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries inicia la campanya “_Respira” per atraure
visitants de la zona, del país
i d’arreu d’Europa. Una campanya basada en l’emoció i
els sentiments, més que en
la descripció del territori,
dinàmica i canviant, capaç
d’arribar a diferents targets i
en diferents moments. “_Respira” ha anat evolucionant
seguint les passes del desconfinament i està previst que
s’allargui més enllà de la temporada d’estiu, tot dirigint-se
a un públic familiar i actiu,
coincidint amb l’oferta turística del municipi.
La difusió s’està portant a
terme en múltiples suports,
tant mitjans convencionals
com digitals, i s’ha dissenyat
per arribar a tot Catalunya, a
la resta de l’estat i per incidir
sobretot en els mercats de
França, Holanda, Alemanya i
Bèlgica.
Per últim també es vol destacar que la campanya s’ha fet
en un format obert perquè
els comerços i establiments
que ho desitgin s’hi puguin
adherir. Amb aquest objectiu
s’ha posat a la seva disposició
material gràfic perquè adaptin les seves pròpies campanyes i promocions.

belles del món, van adoptar
conjuntament un paquet de
mesures fiscals i d’un pla de
promoció i comunicació per
donar resposta a les afectacions de la pandèmia de la
Covid-19.
Unir esforços, oferir solucions
econòmiques a les activitats
del sector turístic i impulsar
una estratègia conjunta per
posar en valor i difondre els
atractius de la badia com a
destinació de vacances per a
aquest estiu són els objectius
de les reunions mantingudes
pels quatre ajuntaments i
que es van materialitzar en
l’adopció de diferents acords:
•

Pròrroga per al Pla d’usos
i serveis de les platges i
reduccions fiscals.

•

Estratègia comuna dels
municipis de la Badia de
Roses per fer front a la
temporada turística.

Anul·lació o reducció del
cànon d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre, que es fa efectiu al
Servei Provincial de Costes del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i
Marí, i reducció proporcional dels cànons municipals
al període real en què
les activitats hagin pogut
mantenir-se en funcionament, amb una reducció
mínima prevista d’un 30%
de les quotes.

•

Els quatre ajuntaments que
conformen la Badia de Roses
(L’Escala, Sant Pere Pescador,
Castelló d’Empúries i Roses),
distingida com a membre
del Club de les badies més

Reducció de la taxa d’ocupació de la via pública,
que cada municipi ha aplicat d’acord amb el procediment establert per a les
seves ordenances fiscals.

•

Ampliació de terrasses per
donar resposta al sector.
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•

Pla de promoció i comunicació conjunt.

Paral·lelament a aquesta
promoció, L’Escala, Sant Pere
Pescador, Castelló d’Empúries i Roses s’han sumat
també al pla de xoc impulsat
pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà a través d’Empordà
Turisme, per a la difusió de la
comarca com a destinació de
referència entre mitjans de
comunicació i xarxes socials.
Cartells informatius imprimibles per a establiments
i comerços de Castelló
d’Empúries.
Les mesures de seguretat i
higiene per prevenir el coronavirus han estat presents
al nostre dia a dia, des de la
propagació del coronavirus.
Amb el desconfinament han
anat sorgint noves mesures i
els establiments i comerços
les han hagut d’anar adoptant, com per exemple: l’ús
de mascaretes, la distància de
seguretat, l’ús de gel hidroalcohòlic, entre d’altres. En
aquest sentit l’Ajuntament,
a través de l’àrea de comunicació i disseny, posa a l’abast
de comerços i establiments
del municipi un conjunt de
cartells imprimibles perquè
cadascú es pugui descarregar
per al seu negoci. El disseny
dels cartells s’ha adaptat a la
proposta gràfica de la campanya turística i es poden
trobar en diferents llengües.
Aquesta acció s’ha realitzat
des de l’Ajuntament, però és
una de les propostes sorgides
de la taula de treball de Salut,
Higiene i Seguretat porta-
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da a terme en el marc de la
col·laboració entre el sector
públic-privat. Els imprimibles
es poden trobar al web de
l’ajuntament, a la pàgina de
promoció econòmica.
Edició d’una guia de suport
per a la venda online dirigida als comerços de Castelló
d’Empúries i Empuriabrava.
Des del departament de promoció econòmica s’ha ofert
aquesta eina als establiments
comercials per facilitar-los
l’entrada als canals digitals,
oferint noves possibilitats de
canvi, renovació i innovació.
La Guia de suport per a la
venda online. Noves oportunitats digitals pel comerç de
proximitat és un nou recurs
formatiu adreçat als establiments comercials del municipi per tal que tinguin una eina
que els ajudi a la seva transformació digital, indispensable en molts dels àmbits de la
vida, i el comerç no n’és una
excepció i més en aquests
moments.
Aquesta guia s’ha fet arribar
a tots els establiments comercials a través de la newsletter de promoció econòmica i es podrà trobar també al
web municipal.
Gestió dels ajuts a empreses i autònoms afectats
econòmicament per la
Covid-19.
El 6 de juliol finalitzava el
termini de presentació de sol·
licituds d’ajuts a empreses i
autònoms (també a persones
treballadores), afectats econòmicament per la Covid-19.
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Des d’aleshores des de Promoció Econòmica s’ha treballat intensament per tramitar,
amb la deguda celeritat, les
263 peticions d’empreses
i autònoms per tal que es
poguessin fer efectives a la
major brevetat possible, i es
començaven a pagar a finals
de juliol.
Amb l’objectiu de donar resposta a les afectacions provocades per la forta crisi provocada per la Covid-19 i per
tal d’ajudar a reactivar l’economia del municipi, l’Ajuntament va crear aquestes dues
línies de subvencions per a
treballadors (gestionades
des de l’àrea de Benestar
Social i Famílies), empreses i
autònoms afectats econòmicament, amb un pressupost
total de 400.000 €, 200.000
€ per a cada línia; ambdues
línies són d’import únic (500
€) i no compatibles amb altres ajuts de la mateixa línia
de subvencions. Aquesta és
una dels mesures del pla de
xoc per fer front al coronavirus que van acordar els 17
regidors de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries.
En total s’han presentat 615
sol·licituds, 263 d’empreses i
autònoms i 352 de persones
treballadores (que s’han gestionat des de l’àrea de Benestar Social i Famílies) afectades
per la Covid-19.
L’Ajuntament de Castelló
d’Empúries recull informació sobre l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 al
sector comercial i empresarial del municipi.

4

Des del departament de
Promoció Econòmica s’ha elaborat una enquesta amb l’objectiu de conèixer quina és la
situació de primera mà, quines
són les necessitats i preveure
les mesures i accions necessàries per impulsar les polítiques
que en un futur immediat puguin implementar-se per donar suport al teixit empresarial i comercial del municipi.
El formulari, dirigit a tots els
sectors econòmics de Castelló
d’Empúries i Empuriabrava:
comerç, restauració, empreses i autònoms, es pot omplir
a través d’aquest enllaç, però
també es farà arribar per
correu electrònic i a través de
la newsletter que es publica i
s’envia des del departament
de Promoció Econòmica.
L’enquesta es va passar per valorar el mes de juliol i les perspectives del mes d’agost. A finals d’agost es tornarà a passar
per tal de que es pugui valorar
i obtenir més informació.
Reunions periòdiques amb
les associacions de comerç.
S’han mantingut reunions periòdiques amb les associacions
de comerciants per tal de detectar necessitats i generar accions conjuntes per fer front
a l’impacte de crisi econòmica
provocada per la Covid-19

Salut
Material de protecció per
a les empreses i autònoms
del municipi.
Aquesta és una altra proposta
sorgida de les taules de tre-

ball que el teixit empresarial
del municipi i l’Ajuntament
van iniciar a principis de maig.
L’àrea de Salut i de Promoció
Econòmica han treballat conjuntament per fer efectiu un
altre dels compromisos que
va adquirir l’Ajuntament a
petició de les empreses del
municipi: proporcionar-los
els EPI’s (Equips de Protecció
Individual obligatoris). Aquest
material és bàsic i necessari
per portar a terme els protocols de seguretat i protecció i
també seguir les recomanacions sanitàries.
El passat 31 de juliol l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va acabar de repartir els
Equips de Protecció Individual
(EPI’S) prèviament sol·licitats
per empreses i autònoms del
municipi per prevenir el risc
de contagi per la Covid-19
als centres de treball. Els
lots, que s’han subministrat
en funció del número de treballadors de cada empresa,
consten de gel hidroalcohòlic, mascaretes quirúrgiques i
pantalles de protecció. S’han
sol·licitat 332 lots, dels quals
se n’han entregat 294 i n’han
quedat 38 pendents de recollir. En total s’han proporcionat 9.620 mascaretes, 1.046
pantalles facials i 475 hidrogels amb un cost de 10.000 €.

Joventut
Es mantenen i s’amplien
les propostes educatives
de lleure a l’estiu.
Després de tres mesos amb
els centres educatius tancats
s’ha cregut imprescindible

mantenir espais de lleure
de qualitat, com els casals
de lleure, el Casal Esportiu o l’Aventura’t , per tal
d’oferir propostes educatives
a infants i joves, organitzades
per professionals del sector
i amb l’objectiu de cobrir la
necessitat de socialització
d’aquests col·lectius que han
perdut tots aquests mesos de
confinament. És amb aquest
motiu que s’ha cregut oportú:
•

Obrir dos casals de lleure
per tal de poder garantir
millor la higiene i seguretat dels espais i alhora
reduir la mobilitat.

•

Bonificar el 30% de l’import del casal a les persones empadronades al
municipi.

Cultura i festes
Es cancel·la la XXX edició
de Terra de Trobadors 2020
i el 30è aniversari del festival es celebrarà el 2021.
La decisió de la coordinadora
d’ajornar l’edició d’enguany
a causa de la Covid-19 es va
prendre per unanimitat. Les
mesures sanitàries necessàries per portar a terme un
festival d’aquestes dimensions, seguint un protocol
que garanteixi la seguretat
tant dels visitants com de les
companyies i de les entitats
participants, fan inviable l’organització d’un esdeveniment
tan festiu i popular.
Tots els membres de la Coordinadora van coincidir en què
l’edició d’enguany era molt
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important i esperada pel fet
de celebrar-se el 30è aniversari. Així doncs, l’opció de ferho en format reduït no va ser
considerada per ningú.
Es mantenen les Festes del
Carme i la Festa Major en
format reduït.
Tot i que hi ha hagut molts
esdeveniments que s’han hagut d’anul·lar, l’Ajuntament
ha decidit portar a terme les
Festes del Carme i la Festa Major. Les celebracions
s’han hagut d’adaptar a les
mesures sanitàries dictades
pel PROCICAT fent reserva
d’entrada per assistir als actes, mantenint la distància de
seguretat, aforament limitat
i posant gel hidroalcohòlic
a disposició dels assistents.
Amb la celebració de les festes l’Ajuntament vol mostrar
el seu suport al sector cultural, que ha rebut un fort impacte a causa de la pandèmia
provocada per la Covid-19

Treball, formació
i ocupació
Gestió dels ajuts a treballadors, empreses i autònoms
afectats econòmicament
per la Covid-19.
Des del Departament de
Treball, Formació i Ocupació
s’ha portat a terme la gestió
dels ajuts a treballadors/es
afectats/des pel COVID-19.
El departament ha treballat
conjuntament amb l’àrea
de Promoció econòmica i
l’OMAC per tal de rebre, revisar i acceptar les sol·licituds
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dels ajuts de persones que
han estat afectades per algun
ERTO o en situació d’ATUR
derivades d’aquesta situació
de crisi sociosanitària.
Servei Municipal d’Ocupació.
Per tal de donar resposta a
la forta demanda d’ocupació
a causa de la crisis de la COVID-19, el Servei Municipal
d’Ocupació s’ha adaptat ampliant una sèrie de mesures:
•

Realització de dinàmiques grupals per a
primeres entrevistes
per tal de preparar els
usuaris a iniciar el seu
itinerari individualitzat.

•

Suport a les gestions
que han de realitzar
tant al SOC com al
SEPE.

•

Reobertura de l’Aula
Activa que actualment
es troba en ple funcionament (dos dies a la
setmana, un a Empuriabrava i l’altre al nucli
de Castelló).

Inici del programa de Mesures Actives d’Inserció per a
persones destinatàries de
la Renda Garantida de
Ciutadania.
Aquest estiu s’ha iniciat el
programa de Mesures Actives
d’Inserció per part de la Creu
Roja Roses-Castelló i s’ha recuperat la presencialitat per
la realització d’aquest programa també per part de la
fundació Gentis.
Aquest programa té per objectiu millorar l’ocupabilitat
de les persones perceptores
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de la Renda Garantida de
Ciutadania, treballant amb
diferents accions destinades
a facilitar les habilitats, coneixements i actituds necessàries per accedir i mantenir-se al
mercat laboral actual. Això es
fa de manera personalitzada i
en base als interessos i necessitats dels diferents usuaris/
es que accedeixen al programa, pel qual es realitzar un
pla individual d’inserció que
millori la seva capacitat d’inserció.

Benestar social
i famílies
Aquest any s’ha vist més
necessari que mai poder afavorir que molts més infants i
joves del municipi tinguessin
accés als casals d’estiu i al
menjador després de 3 mesos sense poder assistir als
centres educatius. És per això
que s’ha fet un esforç important per gestionar les inscripcions i beques de les famílies
en situacions més desafavorides perquè poguessin tenir
accés a aquests serveis educatius i de lleure.
Es renoven els convenis
de Càritas i el Tamariu.
Ambdós serveis han vist com
les circumstàncies han fet
augmentar el número d’usuaris habituals d’aquest serveis.
Per aquesta raó, enguany,
no només s’han renovat els
convenis que l’Ajuntament
té amb les dues entitats sinó
que s’ha augmentat l’import
en el cas de Càrites.
El Banc d’aliments es nodreix
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de l’aportació del Fons Europeu d’Aliments de les campanyes d’El Gran Recapte,
de donacions de particulars i
també, d’una aportació anual de l’Ajuntament. Fins ara,
el conveni amb l’entitat era
de 13.000 €. La situació del
moment ha fet palès l’important i essencial que és aquest
servei i per aquest motiu s’ha
decidit conjuntament entre
Càritas i l’Ajuntament augmentar-lo en 4.000€ en concepte de compra d’aliments.
A part d’aquesta aportació
cal recordar que el Centre Islàmic d’Empuriabrava també
va realitzar una aportació de
5000€ al Banc d’aliments.
És important destacar que
des de l’Ajuntament també
s’estan aportant molts més
recursos a nivell de personal
tant del propi ajuntament
com de la xarxa de voluntariat que s’ha creat. L’organització dels lots per a les famílies
i també la seva distribució
són tasques que es porten a
terme i que no s’estableixen
en el conveni.
Pel que fa a l’Associació El Tamariu, es mantindrà el mateix
conveni d’altres anys que és
de 15.000€ .
Per últim destacar que tots
els usuaris beneficiaris del
Banc d’Aliments i d’El Tamariu
es deriven des dels Serveis
Socials Municipals.

cions socials i ocupacionals
majoritàriament. Arrel de la
crisi sociosanitària provocada
per la COVID-19 i mitjançant
aquesta entitat, s’han pogut
distribuir targetes d’aliments
per a cobrir les necessitats
bàsiques d’aquelles famílies
més vulnerables, amb especial atenció a les famílies en les
quals hi ha menors. Aquesta
distribució s’ha dut a terme
i s’està duent a terme mitjançant derivacions realitzades pel
serveis socials del municipi.

Col·laboració amb
la Creu Roja.

L’Ajuntament continua disposant de bestretes extraordinàries per tal de donar
resposta situacions d’emergència social que són de
caràcter urgent. D’aquesta
manera, cada vegada que
apareix una necessitat deriva-

L’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb la
Creu Roja mitjançant el qual
actuen al nostre municipi
desenvolupant diferents ac-

Centre de Distribució
d’Aliments (CD’A).
El CD’A de Castelló d’Empúries, gestionat entre Càritas i
l’Ajuntament, també ha patit
un augment molt considerable d’usuaris, fins al punt que
actualment s’estan atenent
unes 80 unitats familiars setmanalment. Gràcies als voluntaris de Càritas i a la participació de l’Ajuntament, s’està
mantenint aquest servei que
va en creixement.
Per tal de mentir mesures
de seguretat pel COVID-19,
s’elaboren uns lots d’aliments
que l’usuari recull al CDA seguint totes les mesures higièniques.
Bestretes extraordinàries
COVID-19 per a emergències socials.

da de la crisi de la COVID-19
que necessita ser coberta de
manera urgent, es pot donar
resposta de manera ràpida i
efectiva.
Per a poder disposar de capital per destinar a aquestes
accions es va fer un estudi
exhaustiu de la redistribució
de les partides del pressupost
per incrementar la dotació
pressupostària per necessitats derivades del COVID-19.
Reactivació de l’atenció
presencial dels Serveis
Socials Bàsics.
Durant l’estiu s’ha restablert
progressivament l’atenció
presencial dels diferents serveis que deriven dels Serveis
Socials Bàsics al nostre municipi, que inclouen l’Atenció
Social Bàsica (que ha registrat
un augment molt significatiu
de les intervencions i dels
usuaris atesos), el programa
de prestacions d’urgència
social, el Servei d’Atenció a
Domicili, l’Atenció a la Dependència, el servei d’Inclusió i
Atenció a la comunitat, l’educadora de carrer, el SIAD, etc.
Aquesta atenció s’ha seguit
realitzant també per via telefònica però s’ha anat incorporant l’acció presencial sobretot a partir de l’establiment
de cita prèvia i seguint totes
les mesures de prevenció i
seguretat.

Serveis interns
OMAC

S’obren les oficines de
l’OMAC d’Empuriabrava.
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Per garantir la seguretat
sanitària dels usuaris i treballadors, en l’obertura de les
oficines de l’OMAC d’Empuriabrava es van seguir les mateixes mesures que ja s’aplicaven a l’OMAC de Castelló. El
servei funciona amb cita prèvia, que es pot demanar per
telèfon al 972 454 132 de 8
h a 14 h, o presencialment a
l’entrada de les mateixes oficines.
Per accedir a les oficines hi ha
gel hidroalcohòlic a disposició
dels usuaris, es demana que
mantingui la distància de seguretat i és obligatori l’ús de
mascaretes.
Amb la reobertura de l’OMAC
d’Empuriabrava van quedar
restablerts tots els serveis
municipals atès que els treballadors van anar efectuant un
retorn progressiu al lloc de
treball presencial seguint els
protocols i mesures de seguretat.
Implementació de l’Administració Electrònica.
Pas important en la implementació de l’administració
electrònica, establint els següents tràmits telemàtics:
•

Inscripcions als casals d’estiu i a l’Aventura’t.

•

Tràmit per accedir a les
dues línies de Subvencions per a treballadors,
empreses i autònoms
afectats econòmicament
per la Covid-19: l’ajut de
500 € per als treballadors
afectats per la crisi i l’ajut
de 500 € per a empreses i
autònoms també afectats
per la crisi.
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•

Sol·licitud per a les subvencions de la Zona Blava.

Comunicació
El departament de Comunicació continua al servei del ciutadà. Des de l’inici del desconfinament i durant la fase de
represa, en la qual tots els serveis han reprès la seva activitat, s’ha mantingut informats
ciutadans i ciutadanes sobre el
relaxament de les restriccions
i les mesures adoptades fins el
moment. A través de diversos
recursos comunicatius (web,
SETAC, Mupis, vídeos i Xarxes
Socials) i gràcies al permanent
contacte amb les diferents
àrees, s’ha actualitzat la informació dia a dia.

Museus
Biblioteca
Arxiu
Els museus de Castelló
d’Empúries reobren portes.
A mitjans de juny els museus
de Castelló d’Empúries van reobrir les seves portes, d’acord
amb el Plan de transición para
la nueva normalidad decretat
pel Govern espanyol, en què
els museus es troben inclosos
a l’Annex 2 i dins de la Fase I.
Una vegada establertes les
condicions i mesures necessàries per a l’obertura al públic
dels museus, es va iniciar la
redacció del Pla de contingència. L’objectiu del pla és
garantir la protecció tant dels
treballadors com dels usuaris
i visitants, així com de les col·
leccions dels museus.

Butlletí especial COVID-19

En aquesta fase els museus
només van poder obrir les
portes al visitant individual,
familiar o en petits grups de
convivència que realitzaven la
visita pel seu compte i amb un
aforament limitat.
A partir del moment en què
es va entrar en Fase III, a més
de les visites a les sales, es van
realitzar les activitats culturals
de la programació del museu
amb les mesures de restricció i
control de l‘aforament al 50%.
Biblioteca
A partir de la setmana del 15
de juny que es va entrar en la
fase 3 de desescalada, la Biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués va ampliar els
seus serveis com per exemple
la utilització d’alguns ordinadors, la consulta a la biblioteca i el préstec de documents
amb cita prèvia.

Centre de Serveis d’Empuriabrava per tal d’ajudar a tramitar les ajudes de l’Agència
Catalana de l’Habitatge de
forma presencial.
Des d’allà s’ha donat suport
per a portar terme les sol·licituds d’ajudes per a l’habitatge
que va publicar la Generalitat
de Catalunya.
Davant la priorització de realitzar les sol·licituds de forma
telemàtica, la voluntat del
departament d’habitatge de
l’ajuntament és traslladar l’oficina local a un espai més accessible per aquelles persones
que necessitin suport presencial a l’hora de tramitar-les.

Activitats
Mercats

A final de juny els mercats de
Castelló i Empuriabrava van
tornar a obrir amb totes les
Arxiu Municipal de
parades. Per tal de garantir la
Castelló d’Empúries
seguretat i la distància entre
les parades, els paradistes han
A principis de juny l’Arxiu
instal·lat separadors als lateMunicipal va obrir el servei de rals que mantenen aquests
consulta presencial. Amb la
espais tancats i inaccessibles
represa d’aquest servei, l’Arxiu de manera que només es puja ha recuperat totes les seves gui comprar des del davant.
funcions a ple rendiment man- Pel que fa a les parades que
tenint, òbviament, les mesutenen productes que poden
res de seguretat.
ser manipulats pels clients,
com per exemple la roba, els
paradistes han de subminisHabitatge
trar guants d’un sol ús i tenir
un contenidor on dipositar-los
L’oficina local d’habitatge
una vegada s’hagin fet servir.
s’ha traslladat al Centre de
Serveis d’Empuriabrava.
Torna el Mercat de nit
d’Empuriabrava.
Des del 26 de maig, l’Oficina
Local d’Habitatge de Castelló
El 10 de juliol va obrir el merd’Empúries s’ha traslladat al
cat de nit d’Empuriabrava.
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En aquesta 13a edició també
s’han hagut de prendre i adoptar mesures per tal de minimitzar el risc de contagi (ús de
mascareta, distàncies, ús de
gel hidroalcohòlic). El mercat
es va iniciar amb 24 parades
i se n’ha anat augmentant el
nombre de forma progressiva
fins arribar a les 31 parades
que integren el mercat de nit.

Medi ambient
L’empresa de neteja Cenet
06 amplia els serveis de
desinfecció.
Des de l’última setmana de
maig l’empresa de neteja del
municipi Cenet 06 va reprendre tots els serveis de recollida de residus, neteja viària
i neteja de platges. Entre els
serveis que es van restablir
destaquen la reobertura de
la deixalleria de Castelló en el
seu horari normal i la recuperació de la recollida domiciliària d’estris i voluminosos per a
particulars, així com els serveis
de neteja viària, que s’havien
reduït durant la crisi sanitària.
Igualment, s’han ampliat els
serveis de desinfecció per
prevenir la transmissió indirecta del virus SARS-Cov-2. En
aquest sentit cal destacar que
es segueixen els protocols i
les instruccions dictades per
diferents administracions.

de la malaltia. Per una banda,
s’ha iniciat un nou servei: els
agents cívics que es dediquen
a informar sobre les mesures
que cal prendre en matèria
del covid-19, com per exemple mantenir les distàncies de
seguretat o l’ús de mascareta
en determinats llocs.
Pel que fa als altres serveis
ja existents, s’han mantingut
oberts dos lavabos públic amb
neteja constant, ja que les
persones que s’encarreguen
de la desinfecció hi son presents durant tota la jornada.
Per últim destacar que s’han
instal·lat panells informatius a
les platges per tal d’informar
de les mesures de prevenció
que cal prendre en aquests
espais.

Ensenyament
Obertura dels centres
escolars.

Mesures Covid-19 a les
platges d’Empuriabrava.

Els centres educatius de Castelló d’Empúries van tornar
a obrir les portes a primers
de juny, tot i que no tots els
cursos van tornar a les aules.
Es va prioritzar els i les alumnes de cicle infantil els quals
els progenitors treballaven i
aquells alumnes que canviaven d’etapa, que van poder
assistir-hi només uns dies
concrets. Cada centre, però,
va establir els dies i les condicions d’obertura pròpia. L’assistència dels escolars va ser
voluntària i es va requerir una
declaració responsable dels
pares o tutors legals.

A causa de la pandèmia de
la Covid-19, s’han hagut de
prendre noves mesures per
tal de mantenir la seguretat
i higiene i prevenir el contagi

La llar d’infants també va obrir
les seves portes el 8 de juny
amb un dispositiu d’horaris,
grups i organització especials.
Des de l’ajuntament es van fer
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les desinfeccions de totes les
escoles i els centres van adreçar una carta als pares explicant el protocol que s’havia de
seguir i totes les mesures per
tal de garantir la seguretat i la
higiene.
Totes les escoles van obrir
només de 9 h a 13 h i sense
menjador i els instituts a hores
convingudes, però cada un
amb el seu propi pla d’obertura de centre.

Esports
Empuriabrava Sports
El departament d’Esports
ha hagut d’adaptar-se a les
normatives de la Covid-19 i
ha programat una versió més
reduïda de l’Empuriabrava
Sports.
Tots els tornejos entre setmana i també els del cap de
setmana (a excepció del campionat de Catalunya de vòlei
platja que es va celebrar el 2223 d’agost, amb unes estrictes mesures de seguretat) es
van suprimir, i només es van
mantenir les activitats dirigides dels matins (ioga, zumba i
cross fit) aplicant tota una sèrie de mesures per tal de garantir la distància de seguretat
entre els participants.

Ajuntament de
la comtal vila de
Castelló d’Empúries

