MOCIÓ PER DONAR RESPOSTA A LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA COVID19
Estem vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la
pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i
tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment
transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat
col·lectiva i individual.
Els ajuntaments som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes. En aquests moments, més
que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en
aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la
globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Davant d’aquesta greu situació, l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha presentat una sèrie
de mesures per a pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia, conscients del paper clau
que juguen els ens locals. Les mesures es desglossen en el Pa ReAcció20 agrupades en
els principals àmbits d’afectació a conseqüència de la pandèmia. Tenim clar que només
podrem sortir d’aquesta situació units com a vila, i és per aquest motiu que
considerem que cal fer un seguiment molt acurat del desenvolupament d’aquest Pla.
Són i seran uns moments molt durs per a moltes persones, famílies i empreses que
requereixen que treballem conjuntament per a donar-hi una resposta. La implicació
comunitària serà imprescindible per a encarar aquesta situació de manera que tingui el
mínim impacte possible.
És per això que proposem els següent acords,
Primer. Ens comprometem a treballar conjuntament en el marc del Pla ReAcció 20 per
impulsar polítiques d'emergència mitjançant un gran acord de vila que contempli les
mesures necessàries per a la recuperació social i econòmica perquè ningú quedi
enrere.
Segon. Expressem el nostre condol per totes les víctimes del Covid-19 a Arenys de
Mar. 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.
També volem expressar el suport a totes les persones contagiades i desitjar-los una
ràpida recuperació.
Tercer. Expressem el nostre agraïment a tots els equips humans de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar al capdavant dels serveis essencials i d'atenció a les persones
vulnerables, als treballadors i treballadores que, des dels diferents departaments
desenvolupen les seves tasques a través del tele treball tot garantint l'activitat
ordinària.
Quart. Expressem el nostre especial i més sincer agraïment a tots els professionals de
la salut, entitats socials i voluntariat, així com a empreses i serveis bàsics, que estan
fent tot l'esforç per garantir el servei a la ciutadania. Fem extensiu aquest agraïment a
veïns i veïnes per la seva col·laboració per aturar la propagació del virus, a partir del
compliment de les mesures de confinament decretades.

