
 
 

 

 

 

Ban de l’alcalde 

La situació sanitària a la nostra ciutat, al país i al món torna a ser greu. Vivim la sisena onada de la pandèmia de la 
covid. I això ha obligat les autoritats estatal i autonòmica a prendre noves mesures de contenció del virus que hem 
estat estudiant en el marc de la Comissió Assessora del Pla d’Emergències del Prat per tal d’aplicar-les a la nostra ciutat. 

Davant de la covid, cal que ens cuidem. I en aquest sentit és imprescindible la responsabilitat individual, mantenir la 
higiene i la distància, i usar mascareta. Però no és suficient. Cal també una acció pública decidida que impulsi la 
investigació i reforci la sanitat pública. I si l’actitud de la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes ha estat, a més 
d’estoica, exemplar, cal remarcar també que si ens trobem en aquesta situació és també i entre d’altres motius perquè 
les respostes que han donat els poders públics no sempre han estat a l’alçada. 

La pandèmia ha fet palès el millor de nosaltres, i també aspectes de la nostra societat que cal que transformem. La 
humanitat ha estat capaç d’investigar, conèixer el nou virus, i desenvolupar vacunes en tot just un any gràcies a la 
tasca coordinada de científics i científiques de tot el món. Però al mateix temps, està sent incapaç de distribuir-les de 
forma justa, que és l’única manera de que aquesta eina combati el virus efectivament. Des del municiplaisme català, 
que té una llarga tradició d’implicació en la cooperació internacional, hem d’alçar la veu en defensa de l’obertura de les 
patents i l’enviament de vacunes als països més desafavorits. 

També cal reforçar l’atenció sanitària. Fa un any i mig ens vam haver de confinar davant d’un virus nou i desconegut 
que estava costant milers de vides. Ara la situació és diferent. El virus segueix sent mortal per a les persones en un 
estat de salut més fràgil, però la gran amenaça és la saturació sanitària. La sanitat pública va demostrar ser el nostre 
principal escut quan la covid va irrompre, però en un any i mig no l’hem reforçat com caldria. 

Els municipis no podem resoldre tots aquests desafiaments sols, però podem posar el nostre granet de sorra. Alçant la 
nostra veu, i prenent algunes mesures. Per tot això, al Prat: 

 Ahir em vaig reunir amb les responsables de l’atenció sanitària primària a la ciutat, amb la voluntat de conèixer 
les necessitats de material i personal que tenen. Són moltes i urgents. Estem reclamant a la Generalitat que les 
resolgui, i ho farem sempre que calgui. La sanitat pública no és competència municipal, però és plenament de la 
nostra incumbència garantir que el veïnat del Prat rep un bon servei, ara més que mai. 
 

 Properament posarem en marxa un dispositiu municipal per emetre un carnet covid físic a totes aquelles persones 
amb dificultats per accedir a la meva salut i descarregar-se al mòbil el passaport covid. Informarem 
oportunament dels punts i els horaris als quals caldrà que les persones que el requereixin s’adrecin. Perquè ara 
més que mai és clau combatre la bretxa digital. 

Així mateix, en el marc del Consell Assessor del Pla d’Emergències, decreto: 

 Cal seguir les mesures decretades per part de l’Estat i la Generalitat. Això implica, a grans trets, que: 
o És obligatori portar la mascareta al carrer, segons ha dictaminat el govern de l’Estat. 
o Cal confinar-se entre la una i les sis de la matinada, segons ha dictaminat la Generalitat amb l’autorització 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
o Els aforaments queden limitats; al 50% a l’interior de bars i restaurants; al 70% en espais esportius i 

culturals, equipaments cívics i comerços. 
o Els horaris comercials són de les sis del matí a les deu de la nit, i fins a dos quarts d’una de la nit en 

activitats culturals, esportives, de restauració, i establiments de conveniència. 
o En bars i restaurants, a més, cal garantir la distància mínima d’1,5 metres entre taules i hi pot haver un 

màxim de deu persones en cada taula. 
o Cal evitar trobades de més de deu persones. 

 
 Atenent aquestes restriccions i la situació sanitària, al CAPE ha decidit pel que fa a les activitats durant els 

propers dies de Nadal al Prat el següent: 
 

o El Pratijoc queda anul·lat. El pla especial d’activitats de lleure en temps de covid decretat per la Generalitat 
preveu la possibilitat de realitzar activitats en grups estancs, i aquesta condició no es dóna en aquesta 
activitat. Té lloc en un espai tancat on s’hi produeixen aglomeracions i es posen en contacte persones de 
bombolles diferents que no pertanyen a un grup estanc. 

o La resta d’activitats programades en equipaments cívics i altres espais es mantenen, adaptades a les 
mesures de seguretat sanitària que cal respecta, com la restricció de l’aforament al 70%. En aquestes 
activitats ja es preveia la inscripció prèvia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

o El cercavila de l’Home dels Nassos del proper 31 de desembre es manté, adaptant-lo a les condicions 
sanitàries. 

o Pel que fa a la celebració del Garatge Reial i a la cavalcada del proper 5 de gener, els serveis de Cultura 
estan treballant amb els emissaris d’Orient les formes per poder realitzar les activitats amb garantia 
sanitària, i el CAPE avaluarà les propostes que desenvolupin la setmana vinent. 
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