Declaració institucional ple abril 2020
L’esclat del COVID-19 i l’emergència sanitària 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. Del que no tenim dubte, però, és que la pandèmia generarà greus conseqüències,
no només en la pèrdua de vides, sinó també a nivell econòmic i social. I aquests impactes seran
especialment colpidors sobre els col·lectius més vulnerables, aquí i arreu del món.
El període cap a la normalitat serà encara llarg, i als esforços actuals dels governs i de la població
per frenar els contagis i superar l’emergència sanitària, haurem de sumar accions decidides de tots
els poders públics per contrarestar la greu crisi econòmica provocada per l’aturada de l’activitat i
per evitar que la pandèmia accentuï les desigualtats socials.
Aquesta crisi sanitària, que té una dimensió global, ha generat escenaris nous davant dels quals
hem hagut de reaccionar col·lectivament amb urgència. Després de parar el cop, tenim, però, una
agenda política plena de reptes, alguns de ben nous. El món ha canviat, i les nostres respostes
també ho hauran de fer. Aquesta crisi ha evidenciat sectors de la població amb vulnerabilitats
múltiples. Població que ha vist com les seves discriminacions s’acumulaven i es multiplicaven.
L’agenda política haurà de donar resposta a vulnerabilitats en l’àmbit sanitari, social, de gènere,
laboral, migracions, etc. I totes acumulades en una mateixa unitat familiar.
Hem descobert que la societat disposa de mitjans tecnològics poderosos, però o bé no els teníem
a mà o bé no els havíem aplicat prou a la nostra feina diària. Per això, a més de reprendre la feina
que tenim com a Ajuntament de Tordera, en els propers mesos i durant la resta del mandat,
haurem de treballar de manera especial per adaptar el municipi a les exigències que aquesta
pandèmia ha posat sobre la taula. Ho haurem de fer, a més, sense descuidar l’acció contra la crisi
climàtica. De fet, si podem treure algun efecte positiu del confinament és en relació a les
emissions d’efecte hivernacle i com se’ns ofereix una lliçó estimulant sobre la importància d’optar
per un model de desenvolupament econòmic que, amb el suport de la tecnologia més avançada,
limiti l’impacte de l’acció humana sobre l’entorn natural i el medi ambient.
Som encara en un moment crític. La crisi de la COVID-19 no està ni de bon tros resolta, i hem de
seguir treballant com fins ara: coordinant esforços, donant suport als sectors més vulnerables,
sent eficaços i guiant-nos sempre per la lleialtat institucional en totes les nostres accions, i
intensificant la nostra col·laboració amb la resta d’administracions públiques a l’hora d’atendre
amb la màxima eficàcia i celeritat les persones afectades per la pandèmia. En aquesta crisi volem
destacar el paper de milers, milions de treballadors i treballadores, fent un especial
reconeixement al personal dels serveis essencials i a totes les persones que aquests dies treballen
en l’atenció directa a la ciutadania: tota aquesta gent ha donat i segueix donant una lliçó
extraordinària de compromís i responsabilitat. No solament mereixen el nostre agraïment, sinó
que les administracions públiques facilitem la seva tasca perquè la puguin desenvolupar amb totes
les garanties i amb plena seguretat. L’entrega i dedicació personal d’aquests treballadors i
treballadores en un període tan excepcional reclama que totes les persones i totes les
administracions estiguin a l’alçada del seu esforç. Un agraïment molt especial també per a totes
les persones que, voluntàriament i amb els seus mitjans i recursos, han treballat
desinteressadament confeccionant material de protecció per als professionals i per a la ciutadania.

L’Ajuntament de Tordera manifesta el seu compromís per assumir els enormes reptes de futur que
aquesta crisi ha suscitat, uns reptes que podrem abordar amb èxit gràcies al personal de la casa
que, com ha demostrat en les darreres setmanes, ha estat capaç de mantenir la funció que li

correspon, tant des dels serveis essencials i d’atenció directa a les persones, com des dels que
s’han prestat per via telemàtica.
Aquest és el primer Ple de l’Ajuntament de Tordera que celebrem després de l’esclat de la crisi
sanitària i el primer que fem amb mitjans telemàtics. En aquestes circumstàncies extraordinàries,
establim aquesta declaració institucional que conté els següents acords:

1. Expressar el nostre condol per totes les víctimes del Coronavirus. Les circumstàncies d’aïllament
i confinament en què vivim aquesta pandèmia fan que l’acompanyament a les persones malaltes i
el comiat a les víctimes resulti especialment dolorós. Per això, volem fer arribar el nostre suport a
aquelles persones que malauradament han contret el virus i a familiars, i treballar perquè totes
puguin recuperar el benestar i la salut.

2. Reconèixer i expressar el nostre agraïment públic a la implicació i vocació de servei del personal
de l’Ajuntament de Tordera en la resposta a aquesta crisi, desenvolupant llargues jornades de
treball en condiciones excepcionals o adverses. Els ajuntaments som la primera porta de l’atenció
pública per a la ciutadania, i ho hem tornat a demostrar amb escreix durant aquestes setmanes
crítiques. El tancament físic de portes en els espais d’atenció al públic no ha significat l’aturada
dels serveis municipals.

3. Valorar positivament el comportament que ha tingut gran part de la ciutadania, aportant una
actitud responsable i solidària davant d’aquesta situació de confinament, on totes les persones
hem tingut un paper important, tan individualment com col·lectivament. Una actitud, que ens
permet dibuixar un futur d’esperança i de comunitat inclusiva, on la solidaritat sigui un dels valors
fonamentals.

4. Expressar el nostre agraïment al personal de l´àmbit sanitari per la vocació de servei públic, per
l’entrega extraordinària i per donar resposta mèdica a la pandèmia. Fer extensiu aquest agraïment
a les persones voluntàries i a tots els treballadors i treballadores dedicades a les cures, als serveis
essencials i a la seguretat i la protecció civil, que ha garantit el funcionament de la comunitat en
els municipis i l’acompanyament de les persones més vulnerables.

5. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Tordera per afrontar els reptes més immediats: la
superació de l’emergència sanitària, la recuperació econòmica, la inclusió i les polítiques socials
que ens permetran no deixar cap persona enrere.

A Tordera, 30 d’abril de 2020

