
 

Recull de bones practiques 

Difusió de bones pràctiques (actualitzat 13/05/20) 

 

 

Bones pràctiques vinculades directament amb la resposta a les 

problemàtiques derivades de COVID-19 (en especial les accions sòcio-

econòmiques i sòcio-comunitàries), així com amb l’aprofitament de les 

oportunitats generades 

 
 

Bones pràctiques d’accions socio-comunitàries 

 

Bona pràctica 1 

 

 Títol de la bona pràctica: Xarxa de solidaritat ciutadana #fescaliu per abastir 

les llars vulnerables de bombones de butà 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament d’Arbúcies 

 Persona de contacte: Josep Maria Ribera: jrtalleda@ajarbucies.cat 

 Enllaç: 

http://arbucies.cat/ca/13592?fbclid=IwAR3chpFsKCO_NIDmneD1bOzKlYU

aAwNwRMI6bROSq3-MlvvOpe4-jpNabqg 

 

Bona pràctica 2 

 

 Títol de la bona pràctica: Voluntariat jove per fer front als efectes COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament d’Arbúcies 

 Persona de contacte: Josep Maria Ribera: jrtalleda@ajarbucies.cat 

 Enllaç: http://arbucies.cat/ca/13526 

 

Bona pràctica 3 

 

 Títol de la bona pràctica: Xarxa solidària Cabrils FEM#XARXASOLIDÀRIA 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cabrils 

 Persona de contacte: Josep Carlos Babot: carlosbj@cabrils.cat 

 Enllaç: https://www.cabrils.cat/wp-

content/uploads/2020/04/xarxasolidaria.jpeg 

 

Bona pràctica 4 

 

 Títol de la bona pràctica: Temps x Temps. Xarxa d’intercanvi de serveis a les 

persones i economia comunitària que ha facilitat la resposta davant COVID-

19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Manlleu 

 Persona de contacte: Mercè Sayol: sayolcm@manlleu.cat 

 Enllaç: http://tempsxtemps.blogspot.com/p/inici.html 
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Bona pràctica 5 

 

 Títol de la bona pràctica: Adaptació del Punt del Voluntariat per donar 

resposta a les necessitats COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Mataró 

 Persona de contacte: Marta Castillo Ramos: mcastillo@ajmataro.cat / 93 

7582131 (ext. 1873) 

 Enllaç: http://mataro.ppe.entitats.diba.cat/wp-

content/uploads/2020/03/circuit-voluntariat_.pdf 

 

Bona pràctica 6 

 

 Títol de la bona pràctica: Programa Soledat COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Mataró i Fundació Hospital Sant 

Jaume i Santa Magdalena 

 Persona de contacte: Marta Castillo Ramos: mcastillo@ajmataro.cat / 93 

7582131 (ext. 1873) 

 Enllaç: http://portal.entitats.mataro.cat/punt-voluntariat/programa-soledat-

covid-19/ 

 

Bona pràctica 7 

 

 Títol de la bona pràctica: #cuidemnosmontornes, xarxa de voluntariat per 

donar suport a les necessitats sorgides de l'emergència de COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Montornès 

 Persona de contacte: Rosa Padilla Gómez: padillagr@montornes.cat 

 Enllaç: https://www.montornes.cat/cuidemnosmontornes 

 

Bona pràctica 8 

 

 Títol de la bona pràctica: Registre de voluntariat específic COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Sabadell i Federació de Veïns de 

Sabadell 

 Persona de contacte: 

o Mercè Rovira: mrovira@ajsabadell.cat / 93 7453184 / 660827513 

o Pere Tres: ptres@ajsabadell.cat / 93 7453161 (ext. 6011) / 

655849594 

 Enllaç: http://web.sabadell.cat/voluntariat/covid19-registre-de-persones-

voluntaries 

 

Bona pràctica 9 

 

 Títol de la bona pràctica: Posada en funcionament d'una borsa de 

voluntariat 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Salt 

 Persona de contacte: Assumpta Badia Anglas: assumpta.badia@salt.cat / 

972249170 

 Enllaç: http://covid19.viladesalt.cat/wp-

content/uploads/2020/04/Voluntaris_post.png 
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Bona pràctica 10 

 

 Títol de la bona pràctica: Modificacions del Banc del temps degut a COVID-

19 (activitats en línia i obertes i coordinació amb els Bancs del temps de 

tota la comarca) 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

 Persona de contacte: Txell Carbó: economiasocial@smmonjos.cat / 93 

8982017 / 637144860 

 Enllaç: https://ca-es.facebook.com/BancdelTempsSMMonjos/ 

 

Bona pràctica 11 

 

 Títol de la bona pràctica: Creació de la Xarxa Ciutadana de Suport en 

col·laboració amb el teixit associatiu del territori 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el teixit 

associatiu del territori 

 Persona de contacte: Judith Fatjó Agell: jfatjo@vilanova.cat 

 Enllaç: https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995696 

 

Bona pràctica 12 

 

 Títol de la bona pràctica: Musica al balcons. Música per a la gent gran de les 

residències per part de l’Escola municipal de música 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Persona de contacte: Judith Fatjó Agell: jfatjo@vilanova.cat 

 Enllaç: https://www.vilanova.cat/ecmusica/musica-als-balcons/ 
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Bones pràctiques de contenció de les conseqüències sòcio-econòmiques durant 

COVID-19 

 

Bona pràctica 13 

 

 Títol de la bona pràctica: La utilitat dels convenis com marc estable de 

relació i com a instrument per a la reacció davant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Barcelona, AESCAT, XES, 

Confederació de Cooperatives, Taula del Tercer Sector Social, Confederació 

del Tercer Sector i Coòpolis 

 Persona de contacte: Xavier Rubio Cano: xrubio@bcn.cat / 667670051 

 Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-

solidaria/ca/noticia/nou-impuls-a-coopolis-el-centre-de-promocio-del-

cooperativisme-de-barcelona_779959 

 

Bona pràctica 14 

 

 Títol de la bona pràctica: Manteniment del Mercat de Pagès ecològic de 

Cardedeu durant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cardedeu 

 Persona de contacte: Yago Calbet Domingo: calbetdy@cardedeu.cat / 

609057825 

 Enllaç: http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/ 

 

Bona pràctica 15 

 

 Títol de la bona pràctica: Pla de xoc per donar resposta a la crisi COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Castellar del Vallès 

 Persona de contacte: Anna Mármol: amarmol@castellarvalles.cat 

 Enllaç: http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8854/ 

 

Bona pràctica 16 

 

 Títol de la bona pràctica: Entrega de mascaretes a persones majors de 65 

anys fruit d’una donació de la ciutat xinesa de Mianyang 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Castellar del Vallès 

 Persona de contacte: Anna Mármol: amarmol@castellarvalles.cat 

 Enllaç: http://www.castellarvalles.cat/34154/noticia/8869/ 

 

Bona pràctica 17 

 

 Títol de la bona pràctica: Col·laboració sòcio-empresarial per a la producció 

local de mascaretes, guants i materials de desinfecció i  protecció (EPI) 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Manlleu 

 Persona de contacte: Montse Luque Garrofé: luquegm@manlleu.cat / 93 

8515022 

 Enllaç: https://femxarxa.cat/noticies/2020/04/les-empreses-de-manlleu-

es-reinventen-i-fan-xarxa-per-donar-cobertura-a-les-necessitats-provocades-

per-la-covid-19/ 
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Bona pràctica 18 

 

 Títol de la bona pràctica: Creació d’una ajuda de 400€ retornables a les 

persones del municipi afectades per un ERTE o ERE i que encara no hagin 

rebut el subsidi pertinent o la prestació d’atur 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Mataró 

 Persona de contacte: Marta Castillo Ramos: mcastillo@ajmataro.cat / 93 

7582131 (ext. 1873) 

 Enllaç: encara no disponible 

 

Bona pràctica 19 

 

 Títol de la bona pràctica: Programa de Ràdio Escola a Ràdio Salt, un nou 

programa dels centres escolars municipals per comunicar-se amb l'alumnat i 

les seves famílies 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Salt i Ràdio Salt 

 Persona de contacte: Assumpta Badia Anglas: assumpta.badia@salt.cat / 

972249170 

 Enllaç: https://www.infosalt.cat 
 

Bona pràctica 20 

 
 Títol de la bona pràctica: Creació d’un telèfon de suport emocional 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Salt, Col·legi de psicòlegs de 

Catalunya, Ràdio Salt, Ràdio Sant Gregori, Ràdio Sarrià i Girona FM 

 Persona de contacte: Assumpta Badia Anglas: assumpta.badia@salt.cat / 

972249170 

 Enllaç: https://www.infosalt.cat 
 

Bona pràctica 21 

 

 Títol de la bona pràctica: Creació d’una prestació de 400€ per les persones 

en situació d'ERTO que encara no han cobrat la prestació per desocupació 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 Persona de contacte: Rafael Gálvez Ariza: rgalvez@grameimpuls.cat 

 Enllaç: https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/info-local/prestacio-social-

de-400-euros/ 
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Bones pràctiques de foment de la reactivació de l’Economia Social i Solidària post 

COVID-19 

 

Bona pràctica 22 

 

 Títol de la bona pràctica: Crèdit cooperatiu per la reactivació. Fons de 

liquiditat per empreses i entitats de l’Economia Social i Solidària de 

Barcelona 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Barcelona, Coop 57 i Fiare Banca 

Ètica 

 Persona de contacte: 

o Xavier Rubio Cano: xrubio@bcn.cat / 667670051 

o Manel Garcia: mgarciapa@bcn.cat 

 Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-

solidaria/ca/servei/finances 

 

Bona pràctica 23 

 

 Títol de la bona pràctica: Reactivem l’Economia Social i Solidària. Mesures 

des de les polítiques públiques, amb la coordinació i l’acord de l’àmbit 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Barcelona, AESCAT i entitats de 

primer, segon i major nivell de l’Economia Social i Solidària de Barcelona 

 Persona de contacte: Xavier Rubio Cano: xrubio@bcn.cat / 667670051 

 Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-

solidaria/ca/noticia/estrategia-ess-de-ciutat-2030-serem-allo-que-vulguem-

ser_927057 

 

Bona pràctica 24 

 

 Títol de la bona pràctica: Pol·linitzar l’Economia Social i Solidària tot 

adaptant els programes existents i creant-ne de nous per donar resposta a 

COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Direcció d'Innovació Socioeconòmica de 

Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) 

 Persona de contacte: Xavier Rubio Cano: xrubio@bcn.cat / 667670051 

 Enllaç: https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-

barcelona-activa/altres-economies/index.jsp 

 

Bona pràctica 25 

 

 Títol de la bona pràctica: Estudi de viabilitat per a la creació d’una moneda 

local que fomenti l'economia local i l’Economia Social i Solidària en un 

context post COVID-19 (actualment en fase de disseny) 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cabrils 

 Persona de contacte: Miguel Doñate Sastre: donatesm@cabrils.cat 

 Enllaç: encara no disponible 
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Bona pràctica 26 

 

 Títol de la bona pràctica: Elaboració d’unes bases específiques per a la 

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al 

sector comercial i de serveis de Cabrils afectat per COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cabrils 

 Persona de contacte: Miguel Doñate Sastre: donatesm@cabrils.cat 

 Enllaç: https://www.cabrils.cat/taulell-anuncis/ 

 

Bona pràctica 27 

 

 Títol de la bona pràctica: Simplificació de les subvencions per a projectes 

d’entitats i particulars 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cabrils 

 Persona de contacte: Miguel Doñate Sastre: donatesm@cabrils.cat 

 Enllaç: https://www.cabrils.cat/taulell-anuncis/ 

 

Bona pràctica 28 

 

 Títol de la bona pràctica: l'estratègia per afrontar la crisi sanitària social i 

econòmica a Montornès del Vallés 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Montornès 

 Persona de contacte: Rosa Padilla Gómez: padillagr@montornes.cat 

 Enllaç: encara no disponible 

 

Bona pràctica 29 

 

 Títol de la bona pràctica: Incorporació de l’Economia Social i Solidària en 

l’elaboració d’un nou Pla de Dinamització Econòmica per fer front a la crisi 

COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i teixit social i 

econòmic del territori 

 Persona de contacte: Judith Fatjó Agell: jfatjo@vilanova.cat 

 Enllaç: https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995743 

 

Bona pràctica 30 

 

 Títol de la bona pràctica: Pol·linitzar l’Economia Social i Solidària a 

l’ecosistema Maker tot donant continuïtat a les iniciatives solidàries 

realitzades durant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i teixit social i 

econòmic del territori 

 Persona de contacte: Judith Fatjó Agell: jfatjo@vilanova.cat 

 Enllaç: https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995708 
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Bones pràctiques de mecanismes de treball, col·laboració i transmissió 

d’informació a distància 

 

Bona pràctica 31 

 

 Títol de la bona pràctica: Creació d’una Comissió d’emergència COVID-19 i 

una graella compartida de seguiment de casos 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament d’Arbúcies 

 Persona de contacte: Josep Maria Ribera: jrtalleda@ajarbucies.cat 

 Enllaç: https://www.ivoox.com/programa-540-1a-part-audios-

mp3_rf_49611053_1.html 

 

Bona pràctica 32 

 

 Títol de la bona pràctica: Actuacions virtuals (eina de suport mutu i espai de 

visibilitat) per acompanyar l’aplaçament de Fira alTERna’t d’Economia Social 

i Solidària d’Osona davant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Manlleu i organitzacions 

vinculades a la Fira alTERna’t 

 Persona de contacte: Montse Luque Garrofé: luquegm@manlleu.cat / 93 

8515022 

 Enllaç: 

o https://ess.manlleu.cat/la-fira-alternat-deconomia-social-i-solidaria-

dosona-es-trasllada-al-27-de-setembre/ 

o https://ess.manlleu.cat/les-empreses-i-entitats-de-la-xarxa-alternat-

davant-la-crisi-sanitaria/ 

 

Bona pràctica 33 

 

 Títol de la bona pràctica: Mesures de conciliació i tele treball per a persones 

treballadores municipals davant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Mataró 

 Persona de contacte: Marta Castillo Ramos: mcastillo@ajmataro.cat / 93 

7582131 (ext. 1873) 

 Enllaç: encara no disponible 

 

Bona pràctica 34 

 

 Títol de la bona pràctica: Dossier de mesures socioeconòmiques i 

sociolaborals davant COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Mataró i Tecnocampus 

 Persona de contacte: Marta Castillo Ramos: mcastillo@ajmataro.cat / 93 

7582131 (ext. 1873) 

 Enllaç: 

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/l2019ajuntament-i-

tecnocampus-recullen-en-una-guia-les-mesures-economiques-i-sociolaborals-

de-suport-a-pimes-i-autonoms 
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Bona pràctica 35 

 

 Títol de la bona pràctica: Creació d'una pàgina web amb tota la informació 

d'interès respecte a COVID-19 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Salt 

 Persona de contacte: Assumpta Badia Anglas: assumpta.badia@salt.cat / 

972249170 

 Enllaç: http://covid19.viladesalt.cat 
 

  

http://covid19.viladesalt.cat/


 

Bones pràctiques no vinculades directament amb COVID-19 
 

Bona pràctica 36 

 

 Títol de la bona pràctica: Campanya de sensibilització “Som la teva pagesia” 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Cardedeu 

 Persona de contacte: Yago Calbet Domingo: calbetdy@cardedeu.cat / 

609057825 

 Enllaç: http://agroecologia.cardedeu.cat 

 

Bona pràctica 37 

 

 Títol de la bona pràctica: Km Solidari de la Plataforma Vàlua 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Sabadell i 9 entitats del Tercer 

Sector Social del territori 

 Persona de contacte: Pere Tres: ptres@ajsabadell.cat / 93 7453161 (ext. 

6011) / 655849594 

 Enllaç: www.kilometresolidari.cat 

 

Bona pràctica 38 

 

 Títol de la bona pràctica: Jornades de Nadal Responsable 

 Organitzacions impulsores: Ajuntament de Sabadell i Espai Ambiental 

Cooperativa 

 Persona de contacte: 

o Marta Valls: mvallsj@ajsabadell.cat / 93 7453168 

o Pere Tres: ptres@ajsabadell.cat / 93 7453161 (ext. 6011) / 

655849594 

 Enllaç: http://web.sabadell.cat/noticies-sub/ajuntament/item/sabadell-

esten-el-nadal-a-tota-la-ciutat 
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