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PETICIÓ DELS ENS LOCALS SOBRE LA INFORMACIÓ DE LA COVID-19
Malauradament, ja portem més d’una setmana amb l’impacte de la COVID-19 als
nostres pobles, viles i ciutats. Cada dia que passa som més conscients de la durada de
la crisi, que serà llarga, estructural i que farà canviar les nostres prioritats com a societat.
Reconeixem l’esforç de tothom per superar el primer moment, però ara que sabem que
la situació durarà dies i setmanes, demanem una especial atenció des dels ajuntaments
de Catalunya en un aspecte molt sensible en el dia a dia de les nostres comunitats.
La informació, la transparència, és un dret i és una obligació per a les administracions
públiques al segle XXI. I també entre les administracions supramunicipals i les locals
que són les que tenen contacte directe amb la ciutadania.
En aquest sentit, alcaldesses i alcaldes de tot el país ens han fet arribar durant els últims
dies la necessitat de saber i conèixer en concreció l’evolució dels seus veïns i veïnes
contagiats, i també les causes de la seva mort en cas que es produeixi. De fet, alguns
alcaldes i alcaldesses també ens han mostrat el seu neguit per tal que se li faci la prova
a tothom que traspassa en l’actual context per tal de saber si era positiu de la COVID19. Un requeriment que ens complementaria en més rigor els indicadors actuals
d’evolució de la pandèmia.
Les alcaldies són el responsable públic més proper a la ciutadania, responsables
d’instruir les accions de seguiment d’un confinament efectiu i, alhora, els responsables
dels plans de protecció civil, en activació actualment, dels seus respectius municipis.
Per aquest motiu, és necessari que tinguin una informació directa i no a través de
persones afectades, dels seus familiars o de terceres persones. Aquest fet no
proporciona la tranquil·litat necessària en els moments en què ens trobem.
És per això que demanem un protocol específic i continuat de comunicació entre el
Govern de la Generalitat i els ajuntaments en les dades concretes, diàries i detallades
sobre els malalts i les víctimes de la COVID-19. Ens cal informació per compartir els
neguits i les decisions de futur. Ens calen dades per poder fer-les arribar a la nostra
ciutadania. Ens calen dades per demanar mesures supramunicipals i per prendre
decisions a nivell local. I ens calen dades, sobretot, per fer costat amb coneixement de
causa als familiars dels contagiats i de les víctimes.
L’àmbit local pot acabar humanitzant una situació que comporta una distància per
prevenció, que deshumanitza una societat acostumada a acomiadar de ben a prop els
nostres familiars. Per això necessitem que els ens locals coneguin diàriament la realitat
dels nostres veïns en el moment més difícil.
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Proposta :


CADÈNCIA
- Informació diària, cada dia a la mateixa hora.
- Canal d’informació ràpid (WhatsApp o semblant)



A QUI?
- A tots els Ajuntaments, dirigit directament als seus alcaldes
- A les entitats municipalistes



INFORMACIÓ DE LA COMUNICACIÓ
- Número de persones contagiades
- Numero de persones ingressades a les UCI
- Número de persones mortes
o En el cas de defuncions, caldria conèixer la causa de la
defunció, lloc de la defunció, si pertanyia a un col·lectiu de
risc i domicili de la víctima.

En cas que el municipi no tingui dades també se li hauria de comunicar, en els mateixos
terminis, la nota oficial per la seva tranquil·litat.
Ens oferim com a entitat municipalista que agrupa gairebé a tots els ens locals de
Catalunya, a fer el què calgui per aconseguir que aquest protocol es porti a terme.
Atentament,
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