
MOCIÓ PEL RETORN A LA NORMALITAT EN ELS CENTRES CÍVICS

El 14 de març de 2020 es declara l'estat d'alarma en tot el territori català per afrontar la

situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19. Aquesta declaració va tenir com

a conseqüència el tancament dels serveis municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet i només van quedar en funcionament aquells que es van considerar essencials.

Els centres cívics de la ciutat van veure aturada la seva activitat, des d'aleshores l’activitat

dels equipaments cívics s’ha reduït a la mínima expressió, tal com en cada moment han anat

determinant les resolucions del PROCICAT dintre del Pla d'actuació per emergències

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Les entitats locals, les associacions i la ciutadania han vist aturada l’activitat presencial degut

al tancament d’aquests equipaments.

En el punt 15 referent als equipaments cívics de la resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig

de 2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,

s’indica el següent:

1. En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que

impliquin presencialitat en grups no superiors a deu persones i acomplint les mesures

higièniques i de prevenció corresponents.

No obstant, quan aquestes activitats compleixin les condicions de ventilació i qualitat de

l'aire reforçades indicades a l'annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic, l'activitat

presencial podrà arribar fins al 50% de l'aforament autoritzat. [...]

2. Altres tipus d'activitats es poden fer exclusivament per mitjans telemàtics, sense que

impliquin la presència dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i

activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles

altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com

menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

La conjectura actual en que la situació de la pandèmia a Catalunya millora, gràcies, sobretot,

a l'èxit en el sistema de vacunació entre altres factors i, permet iniciar la reobertura

d’activitats en els centres cívics municipals i que, com a equipaments de proximitat, tornin a

ser instruments fonamentals en la cohesió social, mitjançant la cultura, la participació i les

relacions socials, així com afavorir el correcte funcionament d’associacions i col·lectius que

allà realitzen les seves activitats ordinàries.

https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/PROCICAT-pla-dactuacio-per-Pandemies
https://interior.gencat.cat/ca/detalls/Article/PROCICAT-pla-dactuacio-per-Pandemies


Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels ACORDS

següent:

PRIMER.- Instar a l’Equip de govern a aplicar la resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig i

procedir a l'obertura dels equipaments cívics seguint les indicacions que marca el PROCICAT.

SEGON.- Adaptar els centres cívics a les mesures que determina el PROCICAT i donar

compliment a les condicions establertes per realitzar activitats en espais tancats, vetllant per

un adequat funcionament dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i establint itineraris i

protocols d'accessos i mobilitat.

TERCER.- Presentar, el més aviat possible, un programa d’activitats amb implementació

progressiva en funció de l’evolució sanitària, prioritzant espais oberts i col·lectius que durant

l'últim any han vist molt reduïda la seva vida social i la possibilitat de realitzar activitats

lúdico-culturals.

Sam Nuñez Amela, Portaveu grup Municipal Esquerra Republicana

Santa Coloma de Gramenet, 26 de maig de 2021


