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1. ESPAI WEB COVID 19  

 

S’ha creat un espai web específic dedicat a la Covid-19 al qual es pot accedir des de la 

portada del web corporatiu del Consell Comarcal: www.ccvoc.cat.  

 

http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai vol respondre a la necessitat de poder aglutinar i centralitzar tota la 

informació relacionada amb la crisis sanitària de la pandèmia Covid-19.  

 

Els públics objectius d’aquest directori de recursos són: 

 

a) Els professionals tècnics dels municipis de la comarca o d’altres entitats que 

també estan realitzant, des de les seves organitzacions, una tasca de servei 

d’informació 

b) Les persones que atenen a la ciutadania des dels diferents àmbits del Servei 

d’informació i acompanyament emocional del Consell Comarcal. 

c) La ciutadania en general.  

d) Els mitjans de comunicació que necessitin informació sobre temes concrets a la 

nostra comarca.   

 

A tal efecte s’ha creat una imatge unificada per a totes les sub-pàgines a les quals es 

pot accedir a través dels baners que es troben a la pàgina 

http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19.  

 

Centralitzar la informació ens permet que tothom informi i treballi amb la mateixa i evitar 

el soroll, les interferències i les fake news en relació amb la informació i saber que 

treballem amb la informació oficial i veraç. 

  

http://www.ccvoc.cat/
http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19
http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19
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2. ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ AL WEB 

 

Estructura general 

 

S’ha creat un arbre de continguts amb 15 blocs informatius, segons es detalla a 

continuació: 

 

1. Informació general  
2. Ocupació i empresa 
3. Ofertes de feina 
4. Comerç  
5. Habitatge  
6. Drets Socials  
7. Atenció a les dones  
8. Joventut  

9. Gestió emocional i processos de dol 
10. Ciutadania i immigració 
11. Convivència i voluntariat 
12. Xarxa de fabricació de material sanitari 
13. Turisme 
14. Dades comarca  
15. Notes de premsa 

 
 

S’ha creat un banner específic per cada bloc informatiu. Els apartats es van actualitzant 

permanentment i així  mateix es poden crear nous blocs quan es consideri. La informació 

ha de respondre les diferents preguntes que es puguin formular des de la ciutadania.  

 

Cada subapartat conté informació que ha estat proporcionada: 

 

- pels diferents serveis del Consell i que s’ha cregut d’interès per a la població.  

- directament pels ajuntaments, i entitats 

 

Per a cada recurs incorporat  s’ha plantejat la següent estructura: 

 

1. Nom del recurs 

2. Descripció 

3. Enllaç a més informació 

4. Imatge  

 

S’ha fet difusió del directori de recursos a través de les xarxes socials i de notes de 

premsa pertinents.  
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3. CONTINGUT RELACIONAT AMB PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 

A continuació us presentem una descripció més detallada dels 5 blocs que, a data 24 

d’abril, estan relacionats amb l’àmbit de promoció econòmica i ocupació, com són: 

 

- Ocupació i empresa 

- Comerç 

- Ofertes de feina.  

- Xarxa de fabricació i distribució de material sanitari 

- Dades de la comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTAT DOCUMENT/RECURS ENTITAT 
ACTUAL

ITZACIÓ 

NOVES 

MESURES I 

RESTRICCION

S LABORALS 

Preguntes sobre les restriccions a les 

activitats laborals no essencials per la 

COVID-19 

Departament d’Interior, 

GENCAT) 

Vigent 

EMPRESES I 

PERSONES 

AUTÒNOMES 

Mesures de suport de manteniment de 

l'ocupació 

SOC Vigent 

Servei d’informació i assessorament per a 

empreses i autònoms en front del Covid-19 

Dep Empresa i 

Coneixement, 

GENCAT 

Vigent 

Canal empresa: informació sobre ERTO’s, 

ajuts i prestacions per a empreses i 

autònoms en front del COVID-19 

GENCAT Vigent 

Market Place empresarial COVID-19 ACCIO Vigent 

Hackovid: esdeveniment virtual, obert i 

participatiu per donar resposta a les 

necessitats socials relacionades amb la 

situació de confinament que estem vivint per 

la crisi de la COVID-19 

i2cat i Dep. Polítiques 

Digitals i Adm. Pub. 

(GENCAT) 

Vigent 

PERSONES 

TREBALLADO 

RES 

Assistència laboral COVID-19 CCCO Vigent 

Informació sobre ERTOs i pretacions 

adreçades a persones i empreses  

DepTreball, Afers 

socials i Famílies 

Vigent 

Formulari d’inscripció del Servei d’Ocupació 

de Catalunya i circuit per donar-se d’alta 

SOC Vigent 

Telèfon gratuït per a consultes sobre 

demanda d'ocupació 

SOC Vigent 

Borsa de treball per a professionals 

necessaris davant l’emergència del Covid-19 

SOC Vigent 

http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19/1-ocupacio
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Indicacions i Preguntes Freqüents oficines 

de treball 

SOC 24/03/20 

Medidas COVID 19 SEPE Vigent 

Guia Laboral Pràctica per afrontar la crisis 

pel Covid-19 

UGT 16/04/20 

Preguntes Freqüents d’àmbit laboral davant 

de situacions de risc pel Coronavirus 

CCOO Vigent 

Preguntes Freqüents sobre els ERTO Ministeri de Treball i 

Economia Social 

Vigent 

Situacions relacionades amb els ERTOs i 

d’altres situacions d’atur 

CCOO 09/04/20 

FORMACIÓ FORMACIÓ ONLINE 

SOC Vigent 

Consorci de Formació 

Continuada de 

Catalunya 

Vigent 

Barcelona Activa Vigent 

Incorpora (Obra Social 

la Caixa) 

Vigent 

Universitat Autònoma 

Barcelona 

Vigent 

CECOT Vigent 

PIMEC Vigent 

ALTRES 

ENTITATS 

FORMACIÓ 

FORMACIÓ ONLINE 

Google Active Vigent 

Aula Clínic Vigent 

Tutellus Vigent 

Miriadax Vigent 

ESEC Formació Vigent 

Activitats Online – Barcelona Treball a la 

teva butxaca 

Barcelona Activa Vigent 

ECONOMIA 

SOCIAL I 

SOLIDÀRIA 

Resum d'informació sobre les mesures 

especials en relació a la crisi del Covid-19 

Xarxa d’Ateneus de 

Catalunya 

24/03/20 

Coronavirus: Mesures especials Federació de 

Cooperatives de 

Treball 

Vigent 

Ajudes i subvencions per a les entitats de 

l’ESS 

Xarxa de Municipis per 

l’ESS 

Vigent 

Guía de iniciativas de Economía Solidaria 

frente al Covid-19 

Red de Redes de 

Economía Alternativa y 

Social 

Vigent 

Ajuts i recursos per autònoms, empreses, 

cooperatives 

Barcelona Activa Vigent 

ENTITATS I 

AJUNTAMENTS 

Assessorament a empreses i autònoms en 

relació als ERTO 

Aj. Cerdanyola del 

Vallès 

Vigent 

Informacions COVID-19 CECOT Vigent 

Servei d’atenció Sabadell COVID-19 Aj. Sabadell Vigent 

Guia resum de mesures econòmiques en 

front al COVID-19 

Aj. Sabadell Vigent 
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Informació a empreses, comerç i autònoms Aj. Terrassa 24/03/20 

Servei assessorament online per resoldre 

dubtes laborals COVID-19 

Aj. Barberà del Vallès Vigent 

Informació sobre la línia d’ajuts per a 

persones treballadores i autònomes 

afectades pel COVID-19 

Aj. Polinyà Vigent 

Recull de mesures econòmiques i socials 

per a combatre el COVID-19 

Aj. Sant Cugat del 

Vallès 

09/04/20 

Suport psicològic a Autònoms PIMEC 23/04/20 

Espais online de formació per a persones 

treballadores i empreses 

Aj. Palau-solità i 

Plegamans 

Vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURS ENTITAT ACTUALIT 

ZACIÓ 

Mesures preventives al comerç Mossos d'esquadra Vigent 

Elaboradors i productors de la comarca serveixen a 

domicili durant el confinament 

CCVOC Vigent 

Preguntes freqüents en relació als mercats de venda 

no sedentària i la Covid-19 

Oficina de Mercats i Fires 

locals de la DIBA 

13/03/20 

Nota informativa de la Generalitat de Catalunya sobre 

la venda de productes no essencials 

Direcció General de Comerç 

(GENCAT) 

Vigent 

Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments Agència Catalana de Seguretat 

Alimentària 

Vigent 

Guia COVID-19 i Seguretat alimentària per als 

operadors de les Indústries alimentàries de L’OMS 

Organització Mundial de la 

Salut 

07/04/2020 

Principals eines de pagament per al comerç online digiemprén Vigent 
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En aquest bloc informatiu es fa referència a les ofertes de feina de caràcter urgent que 

es generen arrel de l’actual crisi sanitària del COVID 19. Es facilita contacte directe amb 

els Serveis Locals d’Ocupació dels Ajuntaments de la comarca que tenen ofertes 

publicades, proporcionant en alguns casos el link directe a les ofertes i en d’altres, els 

links directes a les respectives borses de treball, així com ofertes i borses de treball 

d’altres entitats. 

 

D’altra banda, el Consell Comarcal, a través de les seves estratègies de difusió, 

proporciona el telèfon de línia oberta i un correu electrònic per tal de derivar les 

candidatures de persones interessades en els perfils més demandats. Es fa especial 

èmfasi a les necessitats de personal de les residències geriàtriques de la comarca.  

 

Les candidatures rebudes seran derivades directament als Serveis Locals d’Ocupació 

que gestionen l’oferta i a les residències geriàtriques que han manifestat necessitats de 

personal.  

 

Així mateix, es dóna suport/col·labora en la difusió que diferents Ajuntaments fan de les 

seves ofertes de treball 

 

Accés a les ofertes: http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19/ofertes-de-feina 

 

  

http://www.ccvoc.cat/actualitat/covid-19/ofertes-de-feina
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Servei de suport a les iniciatives locals per la producció de material sanitari, per facilitar 

recursos i garantir la producció de material sanitari per part dels espais i iniciatives de 

fabricació digital a la comarca. 

 

Actualment s’estan desenvolupant diferents actuacions adreçades a subministrar 

matèries primeres, dinamitzar empreses del territori, generar sinèrgies, per donar 

resposta als reptes actuals vinculats a les necessitats de material d’ús sanitari. 

Paral·lelament, s’estan ampliant les funcions per donar suport en la gestió de demandes 

de material a centres residencials.  

 

Per col·laborar amb aquestes iniciatives locals i fer difusió de les que s’estiguin 

desenvolupant a la comarca, podeu fer arribar la vostra informació a canetcc@ccvoc.cat 

 
A data 24 d’abril hi ha registrades les següents: 

 
RECURS ENTITAT ACTUALITZACIÓ 

Pantalles de protecció, ulleres de protecció FABLAB Sant Cugat Vigent 

Pantalles de protecció FABLAB Terrassa Vigent 

Pantalles de protecció LAB Castellar Vigent 

Difusió d’informació d’organismes oficials  i Impuls de 

la col·laboració d’empreses :produint  màquines  3D 

o realitzant donacions  de matèria 

NODUS TECHSPACE Vigent 

Pantalles de protecció, obre portes ECLYPS-3 Vigent 

Pantalles de protecció Ripolab hacklab Vigent 

Pantalles de protecció, ulleres, recanvis i connexions 

via aèria 

UAB Open Labs 23/04/2020 

Pantalles de protecció Sant Quirze Té Vida 23/04/2020 

Plataforma Solidària COVID-19 COMMUNITY Consell General de 

Cambres de Catalunya 

23/04/2020 

 

 

mailto:canetcc@ccvoc.cat
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- Activitat econòmica i mercat de treball. Impacte de la Covid 19 (actualització diària) 

- Impacte del coronavirus al Valles Occidental  

- Dades del sistema de Salut de Catalunya 

- Mapa interactiu de casos positius 

 

 

S’està treballant en un mapa de les mesures aplicades per l’impacte de la Covid als 

municipis, que properament us farem arribar. 
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4. ALTRES CONTINGUTS QUE ES PODEN TROBAR 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

- Servei informació i acompanyament emocional a la ciutadania 

- Hospital temporal Vallès Salut 

- Informació sobre gestió de residus 

- Informació de la Generalitat de Catalunya 

- Preguntes més freqüents 

- Organisme de gestió tributària  

 

HABITATGE 

- Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Occidental 

- Subvencions per al pagament del lloguer 

- Recull mesures matèria habitatge 

- Moratòria en el pagament del lloguer del parc d’habitatges de la Generalitat 

- Moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual 

- Llars vulnerables 

- Contractes arrendaments 

 

DRETS SOCIALS 

- Transport escolar 

- Ajuts de menjador-targetes moneder 

- SAD- Servei Atenció Domiciliària 

- Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 

- Telèfon infància Respon 

- Informació sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) 

- Servei assessorament en facturació de subministres i eficiència energètica on line 

- Gent gran: consells per a un confinament saludable 

- CAPS I CUAP del Vallès 

- Prevenció d ela salut 

 

ATENCIÓ A LES DONES 

- Servei d’atenció a dones en situació de violència masclista 

- Informació en diferents idiomes 

 

JOVENTUT 

- Servei de joventut del Vallès Occidental 

- Oficina joves Terrassa (per a joves del Vallès Occidental) 

- Oficina joves Sabadell (per a joves del Vallès Occidental) 

- Consells pràctics per a joves durant el confinament  

 

GESTIÓ EMOCIONAL I PROCESSOS DE DOL 

- Suport psicològic i emocional 

- Recurs del Programa Preguntes Freqüents “Que podem fer per no angoixar-nos 

durant el confinament” 

- Vídeos de suport al dol 

- Iniciatives d’ajuntaments i entitats 
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CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 

- Servei de primera acollida i estrangeria 

- Material informatiu covid 19 en diferents idiomes 

- Servei traducció i interpretació per a persones nouvingudes 

 

CONVIVÈNCIA I VOLUNTARIAT 

- Mediació 

- Voluntariat 

 

NOTES DE PREMSA 

Les notes de premsa apareixen de més noves a més antigues. 

 

 

5. DETECCIÓ DE NOUS RECURSOS  

  

Les entitats amb informacions i/o recursos per fer front a la COVID-19 que vulguin que 

apareguin en aquest espai web, ho poden fer enviant la següent informació a 

martinezmx@ccvoc.cat 

 

1. Nom del recurs 

2. Descripció en 2 línies 

3. Enllaç del recurs 

4. Imatge adjuntada en format JPG (que la imatge tingui el mateix nom que el punt 1) 

 

Qualsevol modificació, rectificació canvi d’estat de la informació/recurs us podeu adreçar 

al mateix correu electrònic per notificar-ho. 

 

mailto:martinezmx@ccvoc.cat

