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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER REVISAR LES PROHIBICIONS D’ACTES I
ACTIVITATS I DE SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT
Continuem immersos en la lluita contra la pandèmia ocasionada per la Covid-19, s’han adoptat
mesures excepcionals, s'han creat protocols de seguretat i campanyes de conscienciació i ningú
nega que s'han de seguir adoptant.
En aquest sentit, es va emetre el Decret d’Alcaldia número 2020/1812 de data 25 de juny a on
s’acordava la prohibició de la realització d’actes, festes i concentracions privades en l’espai
públic i a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors de barris i revetlles, per tal de
contribuir a reduir els contagis de la Covid-19, a la vista de les dades que es disposaven sobre la
propagació de la pandèmia. Aquesta limitació era fins al 31 d’agost. Posteriorment, s’ha
prorrogat el Decret anterior fins al 31 de desembre del 2020.
Aquest Decret té l’objectiu de protegir la salut de les persones i prevenir l’expansió de la
malaltia i afecta tant a la circulació de les persones com a la realització d’activitats lúdiques i
socials.
Cornellà té un ric teixit associatiu i la ciutat es caracteritza pels centenars d’actes i activitats
que organitzen majoritàriament les entitats i associacions de la ciutat, i que la doten d’unes
necessàries relacions socials que es veuen greument afectades per la situació actual i per la
prohibició del Decret.
Altres ajuntaments de la mateixa regió sanitària no han estat tan restrictius i permeten la
realització d’actes i activitats, adaptant-les a la nova realitat i amb totes les mesures sanitàries
pertinents. Per tant, es poden seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries sense
paralitzar la ciutat. S'ha de preservar el teixit associatiu, la cultura, l'esport, l’oci i les relacions
socials són imprescindibles per ajudar-nos a superar aquesta crisi i no pagar-ne un preu
emocional i social inassumible.
Les entitats i associacions de la ciutat també s’han hagut d’adaptar a les necessitats actuals.
L’aturada a què ens vam veure tots obligats, per frenar l’augment de casos de Covid-19, i per
protegir la salut de tothom, també les va forçar a aturar i anul·lar les activitats programades.
Tot i això, moltes d’elles tenien despeses associades, amb compromisos i personal contractat
per realitzar activitats a les que no han pogut fer front o per les quals han hagut de buscar vies
extraordinàries de finançament. Altres entitats no estan operatives perquè no han pogut
adaptar-se amb les limitacions actuals.
Les activitats ordinàries de moltes associacions i entitats socials i/o culturals de la nostra ciutat
no es poden realitzar perquè se supera el nombre de les 10 persones. I, aquest fet, afecta també
a les que es realitzen amb personal extern. Aquesta limitació, té una repercussió econòmica,
s'han de desdoblar els grups per poder realitzar-les, els costos són elevats i haurien
d’augmentar les quotes o preu de les inscripcions, que moltes persones no poden assumir.
Totes les entitats esportives han hagut de fer mans i mànigues per quadrar els entrenaments i
competicions i per poder complir amb les mesures requerides per la Generalitat i l’Ajuntament.
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Però en el cas de les esportives, l’Ajuntament és més restrictiu que no pas la Generalitat, i aplica
restriccions d’aforament inferiors als determinats pel “Pla d'Acció pel desconfinament esportiu
a Catalunya”. Si ja és prou complexe quadrar els usos dels espais, encara ho és més amb les
limitacions que s’imposen des del consistori.
Les associacions i entitats han hagut d’assumir amb fons propis el cost dels elements de
protecció (gel hidroalcohòlic, mampares en alguns casos, mascaretes i altres elements per
evitar la propagació de la Covid-19). Els recursos econòmics dels quals disposen les entitats i
associacions provenen: de subvencions de l'Ajuntament, d'aportacions d'espònsors o de les
quotes dels associats/des que, en molts casos constitueixen la part més important. Si
habitualment els seus recursos ja són limitats, actualment encara ho són més, perquè han de fer
front a despeses no previstes i imprescindibles.
Per una altra banda, algunes de les partides del Pressupost 2020 no s’han executat i en el cas
de les que estan destinades a cultura, esports i/o esdeveniments, s’han reduït. Moltes activitats
finançades en part o totalment per l’Ajuntament no s’han realitzat i per tant, es podrien
destinar aquests recursos a pal·liar situacions provocades per la Covid-19 i a garantir la
subsistència d’aquestes entitats i associacions.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Acord Municipal proposa
al ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aixecar la prohibició i flexibilitzar la realització d’actes, festes i concentracions
privades en l’espai públic i a les instal·lacions municipals, quan es garanteixi el compliment de
les mesures sanitàries, higièniques i de seguretat dictades per les autoritats sanitàries.
Segon.- Estudiar les necessitats de totes les entitats de la ciutat per elaborar un Pla d’Acció per
garantir la subsistència d’aquestes entitats i associacions de la ciutat.
Tercer.- Assumir el cost dels elements de seguretat relacionats amb la Covid-19, de les entitats
i associacions de la ciutat.
Quart.- Reforçar el servei de neteja de les entitats i associacions que ho requereixin per la
naturalesa de l’activitat que realitzen.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de la ciutat.

A Cornellà de Llobregat, 24 de setembre del 2020

Raquel Albiol i Gilabert
Portaveu GM ERC-AM

