
 

 

 

 

 
 

Hble. Vicepresident del Govern 

Hble. Consellera de Presidència 

Hble. Consellera de Salut 

Hble. Conseller d’Interior 

 
 

 
Benvolgudes, benvolguts: 

El proppassat dilluns dia 8 de març, en una reunió amb diferents representants del Govern 

de la Generalitat, ens vau emplaçar, a les entitats municipalistes, a aportar el nostre criteri 

sobre quina ha de ser la referència territorial en el cas d’haver d’aplicar mesures que 

restringeixin la mobilitat a causa dels efectes de la pandèmia i l’activitat socioeconòmica 

així com la desescalada. Després d’haver-ho consensuat, des de l’Associació de 

Micropobles de Catalunya (AMC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) us traslladem les següents 

consideracions. 

Respecte la mobilitat: 

1. En cas d’haver de restringir la mobilitat i determinar el confinament per sota 
dels límits perimetrals del nostre país, creiem que la referència territorial hauria 
de ser la vegueria, permetent la mobilitat també amb els municipis 
limítrofs a la mateixa. 

 

2. Demanem que s’estableixin criteris clars, transparents i objectius a l’hora 
de determinar qualsevol mesura i qualsevol restricció que afecti a persones, 
professionals, activitats, empreses o col·lectius per motiu de la Covid-19. 

 
3. Després d’un any sota els efectes de la pandèmia, creiem que també cal 

protocol·litzar i objectivar els diferents escenaris i els indicadors que cal 
aplicar per decidir qualsevol canvi en les mesures que s’apliquin. 

 

4. Cal tenir la capacitat d’adaptar les mesures que es determinin al necessari 
tractament asimètric del nostre país. Tot i que els límits territorials 
administratius son una referència, la diversitat i riquesa socioeconòmica i 
territorial del nostre país fa que des de les entitats que representem ho posem 
en valor i reclamem que, si cal, es trobin solucions diferents que donin resposta 
a l’asimetria abans esmentada. 

 
5. Hem de trobar, també, solució perquè en els confinaments que afectin 

municipis de menys de mil habitants, aquests no es quedin aïllats i es 
permeti la mobilitat per accedir a aquells serveis essencials que no es trobin 
al propi municipi. 

 
6. Demanem que es permeti la mobilitat entre les vegueries que tinguin una 

mateixa situació envers l’afectació de la Covid-19. 



 

 
 
 
 
 

Us volem traslladar també la necessitat de poder consensuar les mesures que afecten a 

col·lectius i sectors que estan patint especialment els efectes de la pandèmia i que 

condicionen especialment el nostre model de societat. Cal trobar mecanismes de 

codecisió que empoderin i corresponsabilitzin a aquests sectors: el comerç, la restauració, 

el turisme, l’àmbit cultural i l’àmbit esportiu. 

Finalment, us reiterem la necessitat que el coneixement de la realitat territorial i també la 

sensibilitat de les necessitats i reptes dels nostres pobles i ciutats estigui representada en 

tots els àmbits de decisió i, especialment, al PROCICAT. Ens vau anunciar la nostra 

representació al Consell Assessor, però us hem de reiterar la necessitat que les tres 

entitats estiguem representades també al comitè tècnic del PROCICAT, que és l’òrgan on 

es prenen les decisions que acaben afectant als nostres municipis i als nostres ciutadans. 

La redacció de les normes i la composició dels òrgans que es van dissenyar abans de 

patir una pandèmia global, s’hauran de revisar per adaptar-les a una situació que mai 

havíem patit. Mentre no es faci el necessari debat i la modificació legislativa, us demanem 

que puguem assistir com a convidats en l’esmentat òrgan i que el parer municipalista sigui 

escoltat a l’hora de prendre decisions tan importants per a la nostra societat. 

 

 
En la confiança que les nostres peticions seran considerades, rebin una cordial salutació. 

Atentament, 

 
 
 
  
 

MARIO URREA OLGA ARNAU LLUÍS SOLER 

AMC FMC ACM 

 

 
Barcelona, 10 de març de 2021 


