
RECOMANACIONS SOLIDÀRIES PER 
CUIDAR EL NOSTRE VEÏNAT

Compartiu amb els veïns i les veïnes del vostre edifici tot  
allò que podeu fer per ajudar-los durant aquests dies: 

1.

6.

I recordeu seguir sempre  
les recomanacions sanitàries  

que podeu consultar a  
canalsalut.gencat/coronavirus

Realitzeu encàrrecs 
imprescindibles per a 
algun veí o veïna que 
ho necessiti.

Reforceu la neteja i la 
desinfecció dels ele-
ments comunitaris.

Passegeu el gos dels 
veïns/es grans o que 
no poden sortir de 
casa.

Feu companyia a les 
persones que estan so-
les. Una trucada, una 
nota, una xerrada des 
del balcó poden ser molt 
útils.

Baixeu les escom-
braries dels vostres 
veïns/es fins el conte-
nidor més proper.

Cediu les bicicletes o 
els patinets als veïns/
veïnes que ho puguin 
necessitar per anar a 
treballar.

Compartiu la clau Wifi 
amb aquells veïns/es 
que no en disposin, es-
pecialment per a infants 
en edat escolar.

Oferiu els dispositius 
informàtics en desús 
als veïns /es que no 
en disposin.

Organitzeu torns 
d’accés als espais 
comunitaris pels usos 
permesos com, per 
exemple, estendre la 
roba.

Compartiu de manera 
telemàtica els vostres 
coneixements com, per 
exemple, classes de 
repàs, classes esporti-
ves, demostració de ma-
nualitats, etc.
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Col·labora

1.

6.



XARXA DE SUPORT D’AJUDA  
MUTUA ENTRE VEÏNS/ES

Què puc oferir? Nom/Pis Contacte  
(telèfon, correu, altres)

Què necessito? Nom/Pis Contacte  
(telèfon, correu, altres)

• Procureu penjar la graella en un lloc visible per a tots els veïns/es.
• Procureu que no es pugui llegir el seu contingut des de l’exterior de la finca.
• Informeu a la gent gran de l’existència de la graella i ajudeu-los  a omplir-la.

• Recordeu seguir sempre les recomanacions sanitàries que podeu consultar a canalsalut.gencat/coronavirus
• Si us cal suport d’intermediació entre els oferiments i les persones destinatàries podeu contactar amb el  

Servei d’Assessorament i Mediació en Temes de Veïnatge en el  telèfon 695 473 633.

Col·labora


