
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS D E 
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS PELS EFECTES DE LA 
PANDÈMIA COVID-19  
 

 
L’11 de març passat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir que el món 
s’enfrontava a una pandèmia produïda per un coronavirus identificat a finals de 2019 a 
la Xina. L’OMS va intensificar les alertes que venia fent des del gener de 2020 sobre la 
propagació i gravetat de la malaltia associada, produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 i 
anomenada covid-19. És indiscutible el caràcter extraordinari de la pandèmia i són 
moltes les àrees metropolitanes especialment afectades de resultes de la seva densitat 
poblacional i la seva interconnexió com a nodes globals. 

L’emergència sanitària ha evidenciat l’entrega i responsabilitat dels professionals de la 
salut, dels treballadors i treballadores dels sectors essencials i el paper cabdal de les 
institucions més properes a la ciutadania, com són les del món local i metropolità. 

D’ençà del 12 març hem viscut un període de confinament de la població que ha suposat 
una aturada importantíssima de l’activitat social i econòmica. El període cap a la 
normalitat serà encara llarg i, als esforços dels governs i institucions i de la població en 
general per frenar els contagis i superar l’emergència sanitària, haurem de sumar 
accions decidides de tots els poders públics, la complicitat activa entre els sectors públic 
i privat, un esforç de concertació social i solidaritat per contrarestar la greu crisi 
econòmica provocada per la pandèmia i l’aturada de l’activitat i per evitar s’accentuïn 
les desigualtats socials i es condemni a àmplies capes de la població a la pobresa. 

L’esclat de la covid-19 ens ha capgirat la vida de manera inesperada i encara no podem 
precisar la dimensió real dels seus impactes ni com serà el demà quan sortim de l’estat 
d’alarma i superem l’emergència sanitària. La pandèmia està generant greus 
conseqüències a tots els nivells i obre escenaris nous davant dels quals hem reaccionat 
col·lectivament amb urgència i ara, superat el primer cop, ens plantegen una agenda 
política i social plena de reptes. 

I ho haurem de fer, a més, sense descuidar l’acció contra la crisi climàtica. Podem treure 
alguna lliçó positiva amb relació als efectes que la reducció de la mobilitat de vehicles 
amb combustibles fòssils i de determinades activitats emissores de C02 ha tingut en la 
dràstica reducció de les emissions d’efecte hivernacle i la millora de la qualitat de l’aire. 
Constatem la conveniència de limitar l’impacte de l’acció humana sobre el medi 
ambient, amb el suport de la tecnologia més avançada i d’optar per un model de 



desenvolupament econòmic amb nous models de producció, de treball, de consum i de 
mobilitat que facin compatible la preservació i recuperació ambientals amb el benestar 
social. 

Per tot això, en aquestes circumstàncies extraordinàries, de reptes sanitaris, socials, 
econòmics i ambientals, el Ple 
 
ACORDA 

Primer.- EXPRESSAR  el condol per totes les víctimes de la covid-19 i la solidaritat 
als seus familiars, amics i companys. Les circumstàncies de confinament amb què vivim 
aquesta pandèmia fan que l’acompanyament a les persones malaltes i el comiat a les 
víctimes resulti especialment dolorós. 

Segon.- EXPRESSAR el suport a les persones que han emmalaltit, tant les que ja 
feliçment s’han recuperat com les que estan encara afectades, amb el desig que puguin 
recuperar la salut i el benestar i el compromís de contribuir amb tots els instruments de 
què disposa l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès per fer-ho possible. 

Tercer.- AGRAIR  a tot el personal sanitari el seu esforç admirable per donar resposta 
mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en l’acompanyament de les 
persones malaltes. Alhora, fa extensiu l’agraïment a tots els treballadors i treballadores 
dedicats a les cures, als serveis essencials, a la neteja, als transports, a la logística i a la 
cadena alimentària, a la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el funcionament 
de la nostra ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en unes condicions 
especialment difícils. 

Quart.- RECONÈIXER  la col·laboració de la immensa majoria de la ciutadania amb 
les mesures de confinament decretades, aportant una actitud responsable i solidària, tant 
individual com col·lectiva, que ha de servir de lliçó a totes les institucions i 
responsables polítics. És aquesta actitud, compartida per moltes entitats, associacions i 
xarxes ciutadanes de voluntaris, així com per moltes empreses i centres de recerca, la 
que ens permetrà dibuixar un futur de comunitat inclusiva on la solidaritat sigui un dels 
valors fonamentals. 

Cinquè.- RECONÈIXER  el paper determinant dels governs locals en la resposta a 
aquesta crisi. Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la 
primera porta de l’atenció pública i la primera trinxera davant de qualsevol situació de 
crisi com s’ha constatat durant aquestes setmanes crítiques. Malgrat el confinament i el 
tancament físic de molts equipaments i espais d’atenció ciutadana habituals, de cap 
manera s’han aturat els serveis municipals ni metropolitans essencials. Tot el contrari, 
s’han multiplicat els esforços per donar respostes urgents a les necessitats 
sobrevingudes a causa de la pandèmia. 

Sisè.- AGRAIR  l’esforç a tots i totes els treballadors i treballadores de l’ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès perquè amb la seva tasca incansable, amb professionalitat i 
dedicació, han garantit el funcionament de la nostra administració i la prestació dels 
serveis bàsics pel benestar dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 

 


