
 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU D’UN ANY DE PANDÈMIA A 

MATARÓ 

 

Tal dia com avui, el 12 de març de 2020, fa un any, vam enviar els nostres infants a casa 

davant l’amenaça d’un virus, la Covid-19, que popularment vam batejar com el 

coronavirus. El dia anterior, el director de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

havia declarat la pandèmia a escala mundial i, el 14 de març, el Govern d’Espanya va 

declarar oficialment l’Estat d’Alarma. 

El que hem viscut des de llavors -el confinament domiciliari, les quarantenes, les 

restriccions, les limitacions de mobilitat..., però sobretot la pèrdua de vides humanes- ho 

tenim molt present i no volem que s’oblidi. 

A Mataró han mort 258 persones, 81 de les quals a les nostres residències. Les Unitats de 

Cures Intensives de l’Hospital han acollit 481 persones i acumulem 10.646 casos 

confirmats de positius per coronavirus. L’única bona notícia és que en menys d’un any 

s’han pogut administrar les primeres vacunes. A la nostra ciutat ja tenim 9.888 persones 

vacunades, de les quals 3.615 més han rebut la primera de les dues dosis necessàries per 

protegir-se. 

La crisi sanitària ha vingut acompanyada d’una crisi econòmica i social d’efectes avui dia 

encara imprevisibles, empitjorant la complicada situació que ja vivíem. Però també d’una 

solidaritat comunitària sense precedents. 

L’Ajuntament de Mataró vol mostrar avui el nostre suport unànime a les víctimes, als 

malalts i als seus familiars.  

Als que heu marxat: no us oblidarem mai. 

Als que ho heu superat: ens doneu esperança. 

I als que heu patit i patiu: sapigueu que compartim el vostre dolor. 

Les 258 flors blanques que avui són en aquesta sala hi són en record dels que ens heu dit 

adéu.  

Les flors de colors que col·locarem després són un símbol de la nostra solidaritat 

comunitària i de la nostra esperança. Estem amb vosaltres. 

Hem volgut reunir en aquest Saló de Sessions, encara limitat en condicions d’aforament 

per la pròpia pandèmia, uns quants dels representants dels serveis essencials i dels sectors 

econòmics i socials i de la comunitat educativa que ho han donat tot durant aquest any. 



No hi sou tots, ho sabem, i quan puguem, programarem una trobada com cal, esperem 

que ja sense mascaretes i en unes altres condicions.  

Mataró vol agrair a tots els col·lectius el seu esforç i dedicació. Hem après molt junts, 

hem experimentat moltes sensacions junts: primer el coratge va tapar les nostres primeres 

pors i la solidaritat va guanyar a la frustració, aquella frustració primerenca davant la falta 

d’equips de protecció i de mitjans per lluitar contra el virus. Gràcies, de veritat, als valents 

que van estar -i estan- a primera línia. Heu demostrat una veritable vocació de servei 

públic, treballeu on treballeu, i ens heu ensenyat el vostre valor i la vostra entrega pel bé 

de la comunitat.   

Mereixen una menció especial qui no cobraven per fer la meravellosa tasca de posar-se a 

disposició de la comunitat manera altruista: els voluntaris. Mataró és una ciutat 

extraordinàriament solidària i ho és gràcies a totes vosaltres. 

El coratge i la solidaritat, amb el temps, amb perseverança, amb treball, amb enginy i 

disciplina, es converteixen en resiliència.  

Resiliència és la capacitat per superar l’adversitat i és al que aspirem tots plegats. No és 

un terme buit, a Mataró volem que sigui una qualitat consistent i ferma i ens hem conjurat 

a la Taula per la Reconstrucció Econòmica i Social per aconseguir-ho. Evidentment, les 

primeres mesures que vam decidir al maig entre tots eren un modest pla de xoc per ajudar 

els sectors més afectats per la crisi. Després hem anat ampliant horitzons i plantejant 

mesures de reconstrucció, sobretot econòmiques, però també socials, perquè són les 

accions que, en el marc de les nostres competències i possibilitats, hem cregut més 

oportunes per sortir de la crisi, per no deixar ningú enrere i per fer-ho quan abans millor. 

Ha estat la nostra solució col·legiada per activar i incentivar les transformacions que 

creiem que Mataró requereix ara. I en aquest punt, l’Ajuntament de Mataró vol fer un 

reconeixement al teixit empresarial, sindicats, entitats, representants del tercer sector i 

que són en aquesta taula per teixir colze a colze amb nosaltres el Pla de Reconstrucció 

Econòmic i Social.  

Aquest pla, juntament amb la gestió dels fons europeus i tot el que fem des del nostre 

Ajuntament, han de ser la palanca de canvi dels nous futurs que llaurem per Mataró. Diem 

futurs, en plural, perquè en aquesta era complexa, volàtil i vulnerable que vivim, les 

respostes i les expectatives que hi donem han de ser també plurals i segurament igual de 

complexes.  

Estem segurs que entre tots aconseguirem fer de Mataró la ciutat justa, pròspera i pionera 

en noves economies que tots desitgem. 

Entre tots ho farem possible.  
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