Declaració del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per expressar el seu
compromís per sumar esforços davant la crisi sanitària i la posterior etapa de reconstrucció
social i econòmica.
La pandèmia del virus SARS-Cov-2 d’abast mundial ha colpejat la nostra ciutat amb molta duresa.
L’emergència sanitària que estem vivint no té precedents en la història recent del nostre país.
La xifra de víctimes Per COVID19 s’eleva, , de moment, a milers de morts.
El nivell de contagis és encara alt, després de més de 50 dies d’estat d’alarma la xifra d’altes
hospitalàries 108.947 al conjunt de l’Estat i de 30.190 a Catalunya deixa veure una bona evolució
de la pandèmia i també és un motiu d’esperança. L’HES ha atès més de 800 pacients amb la
malaltia; ara només té 12 persones ingressades (deixant enrere el maleït pic de 223 pacients
alhora). La COVID19 es cura però ha deixat ferides obertes i ha canviat radicalment en dos
mesos, les nostres vides.
En el cas de la nostra ciutat, un centenar de persones colomenques han perdut la vida sense que
les seves famílies i amistats puguin acomiadar-se com cal i moltes persones estan patint la
malaltia, soles a casa, sense que la seva família les puguin acompanyar i cuidar. Tots aquests
factors fan extremadament complexa i dolorosa la situació arreu. Enguany estem en fase
d’emergència, en un trànsit per fases cap a la flexibilització de les mesures de confinament però
no podem baixar la guàrdia. Encarem un nou estadi en el que hem de complementar el
desplegament de mesures d’emergència, per part de tots els poders públics, amb la posada en
marxa d’accions de caràcter més estructural a mig i llarg termini, les quals ens han de permetre
fer front als estralls de la pandèmia que són múltiples i molt aguts en clau social i econòmica.
Ens amenacen noves formes de vulnerabilitat i tenim el risc que augmentin i empitjorin les ja
conegudes en l’àmbit sanitari i educatiu, de gènere, de les persones amb diversitat funcional;
en el terreny migratori i laboral. No ens podem permetre anar cap enrere quant a drets i igualtat
d’oportunitats es refereix. La greu crisi econòmica que s’albira requereix determinació i
polítiques públiques valentes i coordinades per part dels governs. Serà també fonamental el
lideratge de la UE. En el darrers dies s’han pres acords importants en aquesta direcció;
programes com el SURE o els de crèdits del BCE són importants però també caldrà impulsar un
fons de recuperació fonamentat en la solidaritat amb els països, regions i municipis del Sud, molt
afectats per la pandèmia. El camí estarà ple d’obstacles i serà llarg però afrontem el repte més
important de la nostra generació; les decisions que prenem durant els propers mesos
condicionaran el món i la nostres vides durant les properes dècades. A Santa Coloma de
Gramenet tenim la certesa i la convicció compartida que si unim esforços, per sobre de les
nostres legítimes diferències ideològiques ens en sortirem amb les millors garanties. Ens hi
juguem molt. L’Agenda per al Desenvolupament Sostenible esdevé un instrument cabdal per
articular les nostres respostes en clau local, en forma de polítiques públiques, en un cotext
marcat per una “policrisis” que s´hi suma a les amenaces i reptes del segle XXI (creixement,
sostenibilitat i equitat). Sabem que ara més que mai hem de situar les persones i les seves
necessitats en el centre de la nostra acció política. I a la nostra ciutat tenim la voluntat de fer-ho
conjuntament i de la mà del teixit social, econòmic i cultural.
Iniciem una represa que requereix el millor de totes i tots nosaltres; perquè mai ens puguem
penedir què no vam fer tot el què estava a les nostres mans. Enmig de la crisi sanitària i social ja
s’albira el dia després i volem estar a l’altura com a servidores i servidors públics.
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En definitiva l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través del seu Plenari, expressa el
seu compromís per assumir aquests nous reptes i fer-ho de la mà del teixit social i empresarial
local. Aquesta declaració esdevé una primera pedra del que ha de serà el pacte local per la
recuperació econòmica i social de la nostra ciutat.

A través d’aquest Ple extraordinari, el primer després de l’esclat de la crisi sanitària, i per mitjans
telemàtics en tant que ens trobem encara enmig d’ella, adoptem els acords següents:

1. Expressar el nostre condol per totes les víctimes de la COVID 19 a la nostra ciutat i arreu.
La situació de confinament i les mesures d’aïllament amb les que estem afrontant
necessàriament aquesta pandèmia han impedit realitzar els comiats de les víctimes per
les seves famílies. Ens comprometem a celebrar un acte institucional de record quan les
condicions sanitàries ho permetin i mostrem la nostra solidaritat amb les famílies de les
víctimes, i en senyal de dol i respecte, les banderes institucionals onegen a mig pal.
2. Expressar el suport a totes les persones contagiades i desitjar-–lis una ràpida
recuperació.
3. Expressar el nostre agraïment a tots els equips humans de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet al capdavant dels serveis essencials i d’atenció a les persones
vulnerables (treballadores socials) així com, als treballadors i treballadores que, des dels
diferents departaments desenvolupen les seves tasques a través del tele treball pel bon
funcionament de l’activitat ordinària i als equips de manteniment intensiu de l’espai
públic.

4. Expressar el nostre especial i més sincer agraïment a tot el personal sanitari, fent èmfasi
en el de l’Hospital de l’Esperit Sant, a tot el personal del centres d’atenció primària, al
centre Emili Mira de Torribera, al personal de les residencies de gent gran, i a la resta de
treballadores i treballadors de l’àmbit de les cures, al comerç de proximitat de serveis
prioritaris, a tots els cossos de seguretat, amb una menció especial per la nostra Policia
Local, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, UME i Protecció Civil, a les entitats
socials de voluntariat i empreses col·laboradores amb donacions en el pitjors moments
de la crisi sanitària. La vostra tasca està sent cabdal en la lluita local contra la pandèmia.
5. Fem extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració per aturar
la propagació del virus, a partir del compliment de les mesures de confinament
derivades de l’Estat d’Alarma. Valorem aquesta actitud responsable i solidària davant
d’aquesta situació de confinament, on totes les persones hem tingut un paper
important. Amb un reconeixement destacat als nens i les nenes, i les persones grans.
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6. Que l’Ajuntament de Santa Coloma s’adhereixi al Manifest “Cooperació contra el
coronavirus” impulsat pel Fons Català per la Cooperació:
https://www.confederaciondefondos.org/ca/cooperacio-contra-el-coronavirus/
7. Expressem el ferm compromís de l’Ajuntament per impulsar un gran pacte de ciutat;
que contempli les mesures necessàries per a la recuperació social, econòmica i cultural
de la nostra ciutat per tal que cap persona es quedi enrere. En aquesta estratègia
compartida apel·lem al suport i necessària coordinació dels diferents nivells
governamentals i també a la dimensió europea.

Santa Coloma de Gramenet, 4 de maig de 2020
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