
Moció Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Premià 

de Mar - CP de proposta d’instal·lar un monòlit en memòria 

dels afectats pel COVID-19 

 

A la celebració d'aquest ple, ja portarem gairebé tres mesos d'ençà que es va decretar 

l'estat d'alarma. Un estat d'alarma conseqüència d'una crisi sanitària sense precedents. 

Tres mesos de confinament, de lluita contra el virus del COVID-19 i en les que hem 

viscut situacions duríssimes. Setmanes en les quals hem pogut adonar-nos de les 

nostres debilitats però també de les nostres fortaleses. Una pandèmia que afecta el món 

sencer i que ens desafia tant a la banda sanitària com a l'econòmica i social. Hem vist 

com s'ha endut moltes vides mentre feria greument el nostre teixit econòmic i social. 

Estem, sens dubte, visquem la pitjor crisi de les nostres vides. 

Des del nostre grup creiem que les institucions democràtiques han de reconèixer l'esforç 

de tots els col•lectius i persones que estan fent tot el possible per guanyar el pols al 

virus, tant dels que ho fan a primera línia com els que fan un treball invisible però 

imprescindible pels nostres veïns i veïnes. Han estat essencials serveis com el del 

personal sanitari, la Policia Local, els serveis de brigada i neteja, el transport públic, els 

serveis socials i en definitiva els de tots els treballadors i treballadores municipals. Cal 

destacar també la feina dels treballadors i treballadores de mercats i supermercats que 

no han descansat per evitar el desabastiment de mercaderies, els transportistes, taxistes 

i tants col·lectius que no han pogut quedar-se a casa. També hem de reconèixer l'esforç 

als que des de casa, grans i petits, han resistit units i segueixen al peu de la lletra el que 

dictamina el confinament i que demostren que la lluita també consisteix a cuidar-nos els 

uns als altres i ser responsables.  

Aquesta malaltia ha estat cruel especialment amb la gent gran i s'ha endut a molts amics, 

familiars, veïns.. També molts ciutadans han patit en major o menor grau els seus 

efectes. 

És per tot això que des del grup municipal del PSC-Units per Avançar-CP proposem: 

 

Primer: Que l'Ajuntament adeqüi un espai singular i instal·li un monòlit que representi i 

expliqui el que ha suposat aquesta pandèmia per  les víctimes, afectats, professionals i 

ciutadans de la nostra vila. 

Segon: Convocar un concurs perquè siguin els mateixos premianencs i premianenques 

els que participin en el seu disseny i creació. 



Tercer: Obrir un canal de comunicació amb els premianencs i premianenques per tal 

que participin en la tria de l’espai per a la seva ubicació. 


