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Benvolgut conseller, 

Com a presidents de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Fòrum 

Comarcal de l’ACM, ens dirigim a vostè per mostrar-li el compromís dels 

Ajuntaments i Consells Comarcals associats a la nostra entitat, i als quals 

representem, per a començar a dissenyar totes les mesures socioeconòmiques, 

educatives i culturals que permetin la recuperació de la nostra societat. 

La nostra prioritat ara no pot ser altra que la d’estar al costat del reforç de les 

polítiques de salut, i al costat de les persones contagiades i de les persones que 

han perdut els seus familiars. Tanmateix, som tots ben conscients que la situació 

actual que estem vivim provocada per la pandèmia ens conduirà a una crisi 

sense precedents. 

Des del Fòrum Comarcal, com a òrgan nascut l’any 1993 i que agrupa a tots els 

consells comarcals de Catalunya i el consell d’Aran, ens posem a disposició per 

intentar buscar mesures per neutralitzar les conseqüències que la COVID-19 

està ocasionant en l’àmbit educatiu.  

Per aquest motiu, des de la Junta del Fòrum Comarcal creiem que és del tot 

urgent mantenir una reunió amb vostè i amb les persones que determini per tal 

de començar a preparar una sortida a la situació educativa i afrontar les 

repercussions que aquest confinament hagi ocasionat. De fet, amb el 

Departament que encapçala hi ha temes clau a tractar com la finalització del curs 

escolar, les conseqüències que el confinament hagi pogut ocasionar als nostres 

infants i joves, i la posada en marxa de les targetes moneder, entre d’altres. 

Al mateix temps, no podem deixar de banda aspectes que als consells comarcals 

ja ens preocupaven amb anterioritat i que, ara més que mai, hem d’intentar 

cercar solucions, com són el cas dels serveis de menjador i transport escolar.  

Així doncs, ens posem a la seva disposició per tal de buscar solucions en 

aquesta nova realitat que tindrem després de la pandèmia, i esperem que amb 

la major brevetat possible ens puguem reunir telemàticament per tractar aquests 
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i altres temes que són d’interès per al món local i la seva ciutadania en l’àmbit 

educatiu. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 

 

 

Lluís Soler i Panisello    Joaquim Colomer i Cullell 

President de l’ACM     President del Fòrum Comarcal 

 

 

 

 

Barcelona, 8 de d’abril de 2020 

 
 
 
 


