
 
 
 
DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL DEL CONSELL COMARCAL SOBRE LA SITUACIÓ 
DE CRISI PROVOCADA PEL COVID-19 
  
 
El coronoavirus sacseja els nostres pobles i ciutats i el món sencer. Aquesta emergència 
sanitària inèdita i extraordinàriament complexa, ens aboca a viure moments complicats 
d'incertesa i inquietud. 
  
Són moments molt greus per a tots i totes; moments en els que  els  ajuntaments, com 
l’administració més propera a la ciutadania, estan fent un sobre esforç per mantenir 
informada a la població, obrint canals de comunicació amb la seva gent, actualitzant 
constantment les recomanacions de les autoritats sanitàries, implantant mesures 
enfocades a ajudar  als seus veïns i veïnes i sobretot a pal·liar la situació, ja normalment 
difícil, de la població més vulnerable, els infants, els joves, la gent gran, i les dones 
víctimes de violència masclista i els seus fills, que aquests dies es troben confinades amb 
el seu agressor. 

  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha estat i està al costat dels seus ajuntaments per 
tot allò que estigui a les seves mans, per treballar plegats amb la màxima coordinació. El 
Covid-19 afecta totes les activitats i ara, més que mai, és moment de coordinar recursos i 
de col.laborar conjuntament en el desplegament de les accions i mesures necessàries que 
ajudin a sobre portar aquesta situació al conjunt de la població. 
  
Som conscients que l’escenari que ens deixarà aquesta crisi, tampoc serà gens fàcil. En 
aquest sentit, volem trametre un missatge d’esperança a totes les persones que han 
perdut el seu lloc de treball o es troben o es poden trobar en una situació d’ERTO.  
 
De la mà d’ajuntaments i agents socials, haurem de treballar per reenfocar i reinventar 
projectes i serveis que s’adaptin a les necessitats de la comarca i de la nostra gent. Els 
serveis socials i el desenvolupament econòmic esdevindran dos factors clau en la nostra 
lluita. 
 
Demanem i reclamen una coordinació més efectiva entre les diferents administracions 
implicades; en particular entre  la Generalitat i  l’Estat. Només des d’una col·laboració real 
i una fluïdesa informativa de la situació en  cada moment,  que ajudi a prendre les millors 
decisions,  es podrà fer front a aquesta gravíssima crisi sanitària. 
  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat està afrontant la situació en tot allò de la seva 
competència i inclús més enllà,  i vol solidaritza-se i manifestar el seu sincer agraïment i 
suport a totes aquelles persones que estan treballant de forma incansable per fer front 
aquesta pandèmia: a tot el personal sanitari, a les forces de seguretat, als serveis 
d’emergència, al personal de les residències geriàtriques, al personal d’atenció 
domiciliària, al personal de neteja, als voluntaris i voluntàries, a les persones que treballen 
per garantir el proveïment dels productes de primera necessitat i els serveis mínims, a tota 
la ciutadania, pel seu compromís i responsabilitat en la lluita contra el coronavirus i als 
ajuntaments de la comarca. 
 



També, de manera molt especial,  en aquests moments tan dolorosos, un record molt 
entranyable per  les persones que ens han deixat i per les seves famílies i també per les 
que han patit o estan patint la malaltia. 
 
Demanem a tothom un seguiment estricte del confinament. Tots i totes som responsables  
què puguem sortir tan aviat com sigui possible d’aquesta situació, de què no s’allargui 
més del temps imprescindible i així mitigar l’impacte econòmic i social que tindrà aquesta 
emergència sanitària. 
  
I finalment un desig. El desig que la solidaritat, la cooperació i el treball en comú es 
converteixin  en valors permanents que facin que guanyem aquesta batalla i que retornin 
el benestar social de la ciutadania en el futur. 
 
Sant Feliu de LLobregat, 14 d’abril de 2020 


