
MOCIÓ PER UNES MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID19 QUE TINGUIN EN            
COMPTE LA DIVERSITAT DEL TERRITORI 
 
A Comarques Gironines tenim 221 municipis, d’aquests, 87, és a dir un 39%, tenen              
menys de 500 habitants. Són els anomenats micropobles. Aquest percentatge és fins i             
tot superior a la mitjana de Catalunya, on els micropobles representen el 36% dels              
municipis. Aquests municipis es caracteritzen per tenir una densitat de població molt            
baixa i una manca de serveis bàsics.  
 
Les darreres restriccions per frenar l’augment de la Covid que la Generalitat de             
Catalunya ha executat són, una vegada més, del tot urbanocentristes i no tenen en              
compte la realitat d’una gran part del país. Les zones rurals, amb molta menys              
població, han d’acceptar mesures que són absolutament desproporcionades per la          
realitat que tenen. Els micropobles han de sucumbir a unes mesures que els afecten              
de manera especial a la vida social, a l’economia i les relacions personals. 
 
Aquests pobles funcionen amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva             
vida quotidiana necessàriament ho han de fer connectats i relacionant-se amb els            
serveis i les persones de les capitals comarcals i dels pobles que els són propers:               
abastiment de productes a botigues o mercats no sedentaris, activitats culturals,           
serveis sanitaris, bancaris, etc. No fer-ho així, té greus afectacions socioeconòmiques i            
del dia a dia. Això obliga la ciutadania d’aquests municipis a haver d’estar             
contínuament justificant-se per satisfer necessitats bàsiques.  
 
Per això són moltes les veus arreu del país i també a comarques gironines que               
reclamen que tant en l’anàlisi de les dades com en les propostes de mesures que es                
van concretant es tingui en compte la diversitat del territori i concretament la realitat              
dels pobles petits i micropobles. Tant és així que el 9 de gener es van autoritzar                
desplaçaments fora dels municipis que no disposin d’establiments de productes          
essencials. Tanmateix la mirada urbanocentrista afecta en molts altres nivells.  
 
D’entrada, cal tenir en compte que en localitats de baixa densitat de població i un               
comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades           
de risc sense que la situació sigui de gravetat. Per això, cal tenir en compte aquesta                
realitat diversa en la interpretació dels indicadors i índexs de risc.  
 
Pel que fa a les mesures en educació, moltes de les escoles rurals de Primària tenen                
ràtios que han configurat un o dos grups de convivència màxim, i en la majoria dels                
casos corresponen als mateixos nens i nenes que viuen al poble i desenvolupen les              
activitats extraescolars. Les restriccions han de tenir en compte aquesta realitat i            
ajustar-se en el cas dels micropobles per, garantint la seguretat, facilitar les activitats             
extraescolars.  
 
En general, cal entendre que l’afluència en els serveis i espais de socialització en els               
pobles petits acostuma a ser molt menor que en les ciutats i per tant, cal tenir en                 
compte aquesta realitat diversa alhora d’establir les mesures.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Diputació de Girona l’adopció dels següents               
ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Reiterar el nostre compromís amb la lluita contra la pandèmia de la Covid19              
i per revertir les conseqüències negatives que, en matèria sanitària, econòmica i            
social, pateixen els nostres conciutadans, el nostre teixit econòmic i social i els nostres              



municipis i comarques, tot reiterant l’agraïment a la tasca que està fent el personal dels               
centres sanitaris i socials, expressant el nostre suport als nostres conciutadans i            
conciutadanes i als diferents sectors socials i d’activitat econòmica, així com el nostre             
escalf a les víctimes de la pandèmia. 
 
SEGON.- Instar els departaments de Salut i Interior del govern de la Generalitat a              
aplicar les mesures anti covid-19 incorporant la visió territorial i la mirada de la              
diversitat territorial.  
 
TERCER.- Per fer efectiva aquesta mirada territorial, incorporar a la taula del            
PROCICAT un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, un           
representant de la Federació de Municipis de Catalunya i un representant de            
l’Associació de Micropobles.  
 
QUART.- Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat per tal que les restriccions i                
les mesures anti covid-19 vagin acompanyades de mesures de reactivació econòmica.           
Donat que des del govern de la Generalitat ja s’han endegat diferents mesures d’ajuts              
als sectors d’activitats econòmica més afectats per les restriccions dictades per           
combatre la pandèmia, instar el govern de l’Estat a aplicar línies d’ajut i mesures de               
reactivació econòmica en el mateix sentit. 


