
 

 
 

 
Manifest del Consell de Ciutat davant el COVID19 

 
 
 
Davant la greu crisi generada pel contagi de la COVID-19, els i les membres de la Comissió Permanent 
del Consell de Ciutat,  volem adreçar aquest manifest a la ciutadania i a les diferents administracions, 
amb el convenciment que hem d'unir esforços per superar l'actual situació que ens ha tocat viure.  
 
Estem davant una situació excepcional, on dia rere dia comprovem les conseqüències de la 
pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l'abast estructural que aquesta té i tindrà en el 
present i en el futur de la nostra societat. 
 
És un moment transcendent de la nostra història, i hem d'estar a l'alçada des de la nostra 
responsabilitat col·lectiva i individual.  Per aquest motiu, hem de començar insistint en la necessitat 
de complir amb les indicacions que les autoritats sanitàries estan dictant per a la prevenció i 
eradicació de la COVID-19. Tenim el convenciment que només amb la implicació de tothom, podrem 
frenar la propagació d'aquesta pandèmia. 
 
També volem donar el nostre suport i fer el seguiment del Pacte per Barcelona, per a què  vetlli 
perquè els drets bàsics de les persones estiguin garantits. Ha estat recentment aprovat i compta 
amb la participació de diferents partits polítics, entitats, agrupacions i agents del teixit econòmic, 
social i educatiu, cultural, esportiu i científic. Aquest pacte comptarà amb quatre grups de treball 
sectorial i especialitzat, com a espais per analitzar l’afectació de la crisi sobre sectors concrets, i 
elaborar i elevar propostes a la taula del pacte, en els àmbits de l’Economia; el Model urbà; Social; i 
l’àmbit de Cultura-Internacional-Esportiu.  
 
Per altra banda, emplacem a les diferents administracions públiques a posar a disposició de la 
ciutadania els recursos necessaris, per dotar de la cobertura sanitària i social necessària 
especialment a totes aquelles persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat, mentre 
duri la pandèmia.  
 
Paral·lelament, en l'àmbit productiu, emplacem a l’administració pública i a totes i tots els agents, a 
impulsar mesures per la reactivació econòmica i crear les condicions idònies perquè el teixit 
econòmic i empresarial del nostre país pugui tenir un futur viable i competitiu amb els menors costos 
possibles. 
 
També volem fer un agraïment especial a totes les tècniques i professionals que treballen en els 
serveis essencials, especialment als sanitaris, equips d’emergència i serveis d’atenció social, que de 
manera incansable i en alguns casos sense poder comptar amb tots els mitjans de prevenció tan 
necessaris, treballen incansablement per combatre i revertir aquesta situació.   
 
Volem traslladar el nostre agraïment especial a totes les persones voluntàries que de manera 
altruista estan fent serveis per atendre a persones que necessiten ajuda a diferents nivells 
(acompanyament, cures, alimentació,...). 
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Finalment, volem mostrar tot el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies 
que han perdut els seus éssers estimats. Més enllà de les vulnerabilitats que ha destapat aquesta 
crisi, també ha impactant la duresa de la mort en solitud i amb la dificultat de retre’ls un darrer 
homenatge. Per això proposem fer un Memorial ciutadà a totes les persones mortes per la COVID19 
sense menystenir les accions que es puguin fer als diferents barris de la ciutat. 
 
Així mateix encoratjar amb el nostre ànim als qui s'han contagiat i segueixen lluitant, i per aquelles 
persones que ja ho ha pogut superar i es troben a casa.  
 
 
 
 
Comissió Permanent del Consell de Ciutat 

 
Barcelona, 20 de maig de 2020 

 
   


