
 
 

 

 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

 

L’11 de març passat l’Organització Mundial de la Salut va establir que el món s’enfrontava a una 
pandèmia produïda pel virus denominat Covid19, i alertava de la propagació i la gravetat de la 
malaltia, així com de la inacció de governs i institucions. Aquesta darrera setmana la xifra 
d’infectats a tot el món arriba a més de 2,9 milions, i més de 206.000 persones han perdut la vida 
a causa de la malaltia. És indiscutible el caràcter global de l’epidèmia, de la mateixa manera que hi 
ha regions, països i ciutats, que concentren brots especialment virulents.  
 
La pandèmia ha afectat de manera molt greu a l’Estat espanyol i a altres estats del sud d’Europa, a 
Catalunya i a Barcelona. Al conjunt de l’Estat, el 26 d’abril, s’havien infectat 207.634 ciutadans i 
n’havien mort als hospitals 23.190, a Catalunya hi havia 49.088 casos positius i 5.6855 morts 
hospitalàries. Malauradament, molts ciutadans estan sent colpejats per aquesta pandèmia al tenir 
familiars morts als quals ni tan sols han pogut acompanyar en el seu comiat. Les xifres indiquen la 
magnitud de la pandèmia, però cal afegir que les autoritats sanitàries assenyalen que les 
dimensions, probablement, són molt superiors, atès que les dades oficials només registren els 
casos detectats clínicament.  
 
D’ençà del 12 març, amb la suspensió de l’activitat escolar, i el decret de l’estat d’alarma del 14 de 
març del govern espanyol, es va iniciar un període de confinament de la població que ha suposat 
una aturada importantíssima de l’activitat social i econòmica arreu del país. La manca de 
tractament i d’una vacuna han fet del distanciament social l’única eina efectiva per aturar la 
pandèmia i, malgrat s’ha començat a aplanar la corba de contagis i la mortalitat diària també ha 
disminuït sensiblement, s’han d’extremar les precaucions, seran necessaris els tests per tots els 
col·lectius de risc, i el període cap a la normalitat serà llarg. Alhora serà necessari mantenir la 
màxima atenció sobre les persones més vulnerables i especialment les persones grans, que 
presenten xifres de mortalitat elevades.  
 
L’aturada de l’activitat ha provocat una crisi econòmica profunda que exigirà actuacions de tots els 
poders públics, la complicitat activa entre els sectors públic i privat, i evitar que l’epidèmia 
eixampli la desigualtat social i condemni a àmplies capes de la població a la pobresa.  

 

DECLARACIO INSTITUCIONAL 

 

● Expressar el condol del Districte de Sant Martí per totes les víctimes del Covid19, i all 
mateix temps que afirma el compromís de celebrar un acte institucional de record quan les 
condicions sanitàries ho permetin. Mostrem també la nostra solidaritat amb les víctimes i 
les seves famílies en senyal de dol i respecte, fent que les banderes onegin a mig pal.   
 

● Expressar el suport del Districte de San Martí a totes les persones contagiades, tot 
desitjant-los una ràpida recuperació.  
 



 
 

 

 

 

 

● Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet un esforç impressionant 
per poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en 
l’acompanyament dels malalts. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i 
treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil, 
que han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en 
unes condicions especialment difícils.  
 

● Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les mesures 
de confinament decretades, atès que s’han demostrat com la manera més efectiva per 
evitar la propagació del Covid19. I ampliar el reconeixement institucional a les empreses i 
centres de recerca, així com a les entitats, associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris, 
per la seva participació activa en la lluita contra la pandèmia.  
 

● Volem expressar el ferm compromís del Districte de Sant Martí per tal que la ciutat 
esdevingui un dels motors principals de la recuperació econòmica del país, i que ho farà 
vetllant per la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. Barcelona és una ciutat feta a si 
mateixa, i sempre ha demostrat la capacitat de renéixer i construir un futur esperançador 
per a tots els seus ciutadans.  

 

Barcelona, 7 de maig de 2020 
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