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Benvolguda consellera, 
 
Com prou bé saps, la pandèmia de la COVID-19 comporta múltiples afectacions 
per a la nostra societat que ens obliguen, a tots els responsables polítics, sense 
deixar de prioritzar en tot moment la resposta a l’emergència sanitària, a prendre 
decisions que tindran importants conseqüències durant els propers mesos i anys.  
 
Una qüestió que en el context de la crisi actual pot semblar banal però que per 
als ajuntaments és molt rellevant, és la programació d’activitats festives, 
culturals, esportives i de promoció local que apleguen un gran nombre de 
persones, la celebració de les quals es troba en entredit per l’amenaça del virus. 
A hores d’ara, ja s’han cancel·lat les fires, festivals i actes de festa major que 
s’havien de dur a terme durant abril i maig, però existeix una gran incertesa sobre 
què cal fer amb els esdeveniments previstos a partir del mes de juny.   
 
Un criteri de prudència recomanaria l’anul·lació de tots els actes públics previstos 
per a l’estiu. Tanmateix, no podem oblidar les conseqüències econòmiques que 
aquesta decisió comportaria per a sectors tan afectats per la crisi com el cultural, 
el turístic, el comercial, i totes les altres activitats que es mouen a l’entorn de fires 
i espectacles, a més del cost emocional i simbòlic que per a pobles i ciutats 
representa haver de renunciar, encara que sigui temporalment, a tradicions 
arrelades o a noves iniciatives que han assolit una notable popularitat. 
 
Hores d’ara, i més enllà de la perllongació de l’estat d’alarma ja anunciada, es 
comenta que es podria portar a la pràctica un desconfinament gradual amb una 
represa progressiva de les activitats ara paralitzades, si bé caldrà mantenir-se 
en guàrdia en tot moment i seguir adoptant mesures de seguretat per evitar una 
revifada de l’epidèmia. Tanmateix, no disposem de cap aproximació sobre quin 
pot ser l’abast d’aquestes mesures i en quins terminis aproximats es poden portar 
a terme.  
 
Per tot això us volem fer arribar, com a consellera del Món Local, la inquietud i 
la preocupació de la gran majoria de les alcaldies del nostre país davant la 
necessitat immediata de procedir a la contractació d’aquelles activitats que no 
saben si es podran realitzar, i sol·licitar-vos que intercedeixis perquè puguem 
conèixer, el més aviat possible, un calendari orientatiu sobre les mesures de 
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prevenció que s’hauran de mantenir durant els propers mesos, a fi i efecte de 
poder prendre les decisions corresponents de forma fonamentada.  
 
Som conscients que no és fàcil fer pronòstics precisos sobre les mesures que 
caldrà adoptar en el futur immediat per fer front a la COVID-19, però us 
demanaríem, atesa la necessitat que té el món local d’uns mínims d’anticipació, 
que es facin els esforços necessaris per a contestar aquesta demanda i fent 
públiques les recomanacions al respecte.  
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Soler i Panisello 
President de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

 
 

Barcelona, 6 d’abril de 2020 


