
 

 

 

 

 

 

 

En  Lluís  Calsina i Salavert, Secretari del Consell Comarcal de l’Anoia, 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que mitjançant acord de Ple en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2020 va adoptar-se, 

el següent acord: 

 

Atès que és una evidència empírica que la malaltia vírica COVID-19 es transmet per l'aire. A con-

seqüència d'una carta oberta de 239 científics de 32 països dirigida a l'OMS, on indicaven que la 

covid-19 es transmetia per aerosols en espais tancats, l'OMS va admetre, que si no s'usa la protec-

ció adequada, el nou coronavirus es contagia per l’aire. 

La consideració dels aerosols com a modus de contagi obliga a adoptar mesures concretes amb 

relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en suspensió i el 

contagi, mesures que han d’anar més enllà de l’obertura de finestres, tenint en compte que per al 

confort tèrmic cal respectar la temperatura mínima del Reial Decret 485/1997 que regula les dispo-

sicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i altres condicions de salut, així com cal con-

siderar les temperatures fredes a la tardor i hivern de la pràctica totalitat del nostre territori. 

Prenent com a referència la “Guia per a la ventilació en aules” de l’Institut de Diagnòstic Ambien-

tal i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC Mesura d’octubre 2020, que es basa en la Guía de la Universitat 

de Harvard, i extrapolant les necessitats de renovació de l’aire a la dimensió i ocupació de les nos-

tres aules (amb sobreràtios en molts dels casos) cal una renovació de 15 vegades per hora. 

Atès que la ventilació mecànica ofereix entre altres els següents avantatges: la seva adequació 

amb independència de les variacions atmosfèriques, economia en el cost de la instal·lació ate-

nent a la seva rendibilitat tèrmica, ventilació permanent amb cabals necessaris de l'ordre que es 

vulgui, expulsió controlada de l'aire viciat i facilitat de muntatge i inspecció. 

Atès que la majoria d’Ajuntaments van comunicar al departament la seva intenció de cedir espais 

per a reduir ràtios i garantir la presencialitat al llarg del curs 2020-21 reduint el risc de contagi 

d’alumnat i equips docents, entenent que és prioritari situar el dret a l’educació al centre de les 

polítiques públiques i garantir la presencialitat als centres escolars. 

Considerant l’exposat anteriorment cal exigir estudiar tots els mecanismes possibles per protegir la 

salut de les persones dels centres educatius. Està en joc la salut i la vida d’infants, joves i d’adults 

que formen part de l’alumnat, de tots els treballadors i treballadores dels centres docents, dels 

familiar i de tota la societat en el seu conjunt. 

Per unanimitat S’ACORDA:   

1- Demanem al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les 

necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas 

que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la nor-

mativa vigent. 



 

 

 

 

2- Facilitar l'ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització 

d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin. 

3- Reclamar la dotació d'EPIs suficients per al conjunt de treballadors i treballadores 

dels centres educatius 

4- Requerir l'augment del pressupost de neteja i desinfecció. 

5- Traslladar aquesta moció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya i a CCOO. 

 

I perquè així consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'ac-

ta, segons el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic 

dels ens locals, lliuro aquest certificat a Igualada a la data de la signatura. 

 

 

 

Secretari  
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