MANIFEST INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19
La situació d’excepcional que vivim, fruit de la crisi humanitària derivada de la
COVID19, i els greus efectes socials i econòmics que se’n deriven, està obligant
les ciutats a replantejar-se les prioritats polítiques.
Des d’ un primer moment, Castelldefels ha donat la millor resposta possible per
part del personal sanitari, de protecció civil, dels cossos de seguretat ciutadana,
de les brigades de neteja i recollida de residus, dels equips de serveis socials i de
l’Ajuntament en general. Així com tots i totes els treballadors i voluntariat del
municipi que han vetllat per les necessitats essencials de tothom.
Davant l’excepcionalitat, la ciutadania i les entitats a les quals pertanyen, han
tornat a ser exemple, una vegada més, de solidaritat i convivència; actituds que en
aquesta primera fase han estat fonamentals davant les incerteses generades per
la pandèmia.
El nou context ha suposat un canvi en les perspectives i previsions de futur amb
què es treballava fins fa poques setmanes. No han variat però, les línies claus de
treball de l’Ajuntament que, ara més que mai, continuarà situant les persones en
el centre de les seves polítiques públiques.
Desgraciadament, es compten en milers el número de persones que estan
perdent la vida a causa de la COVID-19. I a la nostra ciutat també són moltes les
famílies que han perdut éssers estimats; una situació molt dolorosa, que ho és
encara més per la impossibilitat d’acomiadar els seus éssers estimats.
Des de l’Ajuntament de Castelldefels, i tal i com es va fer públic en el Ple
extraordinari del passat 15 d’abril, una vegada es consideri superada
l’emergència sanitària es realitzarà un homenatge de ciutat en memòria dels
veïns i veïnes que han perdut la vida, i a tots aquells que han viscut d’una forma o
altra les conseqüències d’aquesta pandèmia.
Un homenatge que farem extensiu a familiars i amics i que esdevindrà el nostre
més sentit suport a les persones que encara lluiten per superar la malaltia.
De manera simultània, i com a tribut als homes i a les dones que ja no són amb
nosaltres, volem deixar molt clar que d’aquesta situació de crisis, no
n’aconseguirem sortir sinó ho fem plegats, cercant consensos i compartint
horitzons.
És el moment que sumem amb els agents econòmics i socials del municipi, amb

la complicitat i el compromís dels diferents nivells de l’Administració pública, per
cercar les respostes més adequades a la situació de fragilitat econòmica i social
que haurem de suportar els propers mesos i anys.
Cal recuperar quan abans la capacitat d’iniciativa de les nostres institucions, cal
incentivar la creativitat i el caràcter emprenedor dels nostres ciutadans i
ciutadanes, cal fixar els recursos per fer-ho, les vies per accedir-hi, els terminis
de tot aquest treball descomunal i els indicadors de qualitat que ens permetran
observar la eficàcia de les mesures adoptades.
No podem obviar que els municipis som els veritables motors de reconstrucció,
des de la proximitat i el coneixement del territori. Hem de treballar per
desenvolupar polítiques de benestar que posin al centre les persones, garantint
una economia del bé comú, en defensa de les llibertats i dels drets socials,
ecològics, impulsant propostes que garanteixin la igualtat d’oportunitats en tots
els àmbits de la vida, posant en primera línia els reptes de l’habitatge, però també
de l’accés a la cultura i a l’educació i amb unes estructures públiques sanitàries i
d’atenció a les persones de qualitat.
És moment de sumar esforços, des del diàleg, per impulsar la vertebració social
i la reactivació econòmica de Castelldefels. Un pas endavant que només serà
possible amb la col·laboració de tothom, sense excepció: agents socials i
econòmics, públics i privats, sindicats, moviments veïnals, representants del món
de la cultura, entitats educatives, esportives i lúdiques, i forces polítiques.
Tothom. Un Acord de Ciutat que representi la pluralitat del municipi i amb
l’empenta necessària per garantir una reactivació econòmica, social i solidària
sense deixar ningú enrere.
Així es va acordar en el Consell Assessor de l’Ajuntament de Castelldefels
celebrat el passat 23 d’abril i així ho volem recollir en aquest manifest
institucional.
Aquest ha de ser ara el nostre missatge d’unitat i fortalesa a la ciutadania; un
missatge darrera el qual hi han un seguit d’objectius que tots compartim: que
Castelldefels torni a créixer i que els seus ciutadans i ciutadanes recuperin els
nivells de benestar perdut.
En aquest sentit també, des de mitjans d’abril, el comitè executiu del Consistori
està treballant un pla de desconfinament i de retorn a la normalitat, que preveu
l’adequació dels diferents equipaments municipals i els espais d’atenció a la
ciutadania, així com la necessària protecció als treballadors i treballadores que
han de prestar un servei de manera presencial en la nova fase de l’emergència.

Per tot això, tots els membres de la Corporació, sotasignants, d’aquest Manifest
proposem al Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, els següents A C O R D S:
PRIMER.- Realitzar un acte d’homenatge de ciutat en memòria de les persones
que han perdut la vida i aquelles que han estat afectades a conseqüència de la
pandèmia a Castelldefels al finalitzar la situació d’emergència que estem patint.
SEGON.- Declarar a Castelldefels dol oficial i mentre duri l’Estat d’Alarma, fer un
minut de silenci al començament de cada Ple que realitzi la Corporació Municipal.
TERCER.- Constituir formalment una Comissió Informativa Especial amb tots el
grups municipals per tractar a nivell polític de forma immediata totes les
propostes d’actuació com a pla de xoc davant d’aquesta crisis econòmica i social.
QUART.- Depenent d’aquesta Comissió Especial, establir 5 línies de treball
format per tots els grups municipals i els agents econòmics, socials i entitats que
vulgui col·laborar per canalitzar les iniciatives procedents des dels diferents
àmbits. Es proposa una primera fase de reunions setma-nals i una segona fase de
periodicitat quinzenal. Les línies i equips de treball són els següents:
- Mesures de reactivació econòmica
- Mesures de recuperació social
- Transformació i impuls digital
- Ciutat educadora: educació, cultura, esports, entitats,..
- Nou model urbà sostenible: medi ambient, espai públic i mobilitat
CINQUÈ.- Reforçar el paper de la Junta de portaveus com a veritable consell
assessor tal i com recull l’article 79 del nostre ROM
SISÈ.- Establir un calendari de treball clar i real amb tots els grups municipals,
agents socials i econòmics, associacions i entitats diverses que vulguin participar
en l’Acord de Ciutat.
SETÈ.- Garantir la participació i representació del grups municipals en el
desenvolupament de l’Acord de Ciutat.
VUITÈ.-Realitzar un ple extraordinari monotemàtic com a molt tard a mitjans del
mes de juny per debatre una actualització del pressupost municipal i la revisió de
les ordenances fiscals.

