
MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA PER LA MEMÒRIA  

DELS DIFUNTS DURANT LA PANDÈMIA I PER LA CESSIÓ 

D’ESPAIS PER A FER ACTES PRESENCIALS 

D’ACOMIADAMENT. 

 

 

En una societat tan enfocada a l’èxit i la vitalitat com la nostra, segurament el canvi 

més delicat i que menys sabem com afrontar és l’acomiadament d’una persona 

estimada que acaba de morir. 

 

Molts d’ells gent gran, que portava més o menys temps ingressada en un sociosanitari 

o en una residència i que des de que es va decretar l’estat d’alarma no van poder 

rebre visites dels seus familiars. Els contactes telefònics amb persones dependents i 

sovint amb patologies mentals, no serveixen de gran cosa. Les comunicacions amb 

el personal han estat fredes i poc eficients, de sobte els malalts empitjoren i l’endemà 

ja són morts.  

 

Persones que han traspassat en l’anonimat, en el silenci i en la soledat… Mai ens 

hauríem imaginat que això hagués pogut passar. Sense poder donar-los la mà, sense 

ser-hi, i amb la impotència dels familiars i amics per no poder prendre cap decisió.  

 

Què fer quan no és possible acomiadar-se personalment? 

 

Com afrontar el dol sense haver pogut fer l’enterrament? 

 

Com explicar-ho a la familia i en especial als infants? 

 

Els professionals de la psicologia, ens poden donar pautes de conducta per endinsar-

nos en la dimensió emocional de l’ésser humà, per processar el dol, per crear xarxes 

de suport per poder passar per aquests moments difícils.  

 

El flagell del covid-19 s’ha endut de cop molts fills de la guerra i la primera postguerra, 

una generació de lluitadores que van tirar endavant en temps durs de dictadura i 

pobresa, fins a portar-nos a la democràcia, i que ara no mereixien aquest final. 

 

A Premià de Mar, des del principi de la pandemia fins ara hi ha hagut desenes de 

defuncions, moltes per la pandèmia però també per altres patologies. Altres ciutadans 

de la vila han perdut algun familiar proper o amic que vivien en altres localitats i el 

confinament els impossibilitava  sortir. 

 

Totes aquestes persones que han perdut éssers estimats, que encara no han fet el 

dol, que tenen una estranya sensació de pèrdua que no han pogut compartir. Famílies 



que es plantegen convocar a les persones que estimaven a un acte, una ceremonia, 

que se celebri quan tot això hagi passat. 

 

Per totes aquestes raons proposem al ple l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer:  Que el consistori cedeixi gratuïtament espais municipals per a fer actes 

presencials d’acomiadament quan remeteixi la pandemia i les autoritats sanitaries ho 

permetin. 

 

Segon: Per tal de no oblidar-se’n, la gestió del postconfinament haurà d’acompanyar-

se d’una política de memòria que faci present totes les persones mortes en aquests 

mesos, amb algun tipus de memorial o amb algun dia anual de recordança. 

 

 

  


