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COVID-19:  
PACTE LOCAL PER A LA RECUPERACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DE SITGES 
 
 

El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda. De les 

pandèmies que han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només en tenim testimoni a 

través de la història però ara, estem al davant d’una amenaça de primer ordre en l'àmbit 

planetari. 

Com afirmen els experts, la COVID-19 combina un elevat índex de contagi i d’agressió 
que ha fet trontollar els sistemes sanitaris, socials, de seguretat, economies i estils de 
vida d’arreu. Aquest impacte ha sigut més rellevant, si és possible, als pobles i ciutats, com 

Sitges, on equipaments, carrers i places públiques de tot arreu s’han buidat per aturar la 

propagació del virus, convertint espais fins ara plens de vida humana en silenci, recolliment i 

la responsabilitat d’estar al davant d’uns fets que canviaran la història.  

Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat al costat dels professionals 
sanitaris, servidors públics, serveis essencials, tècnics i electes municipals per superar 
l’emergència sanitària, atenent els contagis, i vetllant especialment per les persones més 

vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la persiana 

dels comerços, negocis, autònoms i empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral 

i empresarial. És per això, que si adoptem una visió valenta, decidida i responsable, serem 

capaços de minimitzar la crisi sanitària, social i econòmica.  

Fins que no aparegui una vacuna, aquesta crisi sanitària condicionarà també el nostre 

Ajuntament i s’hauran de replantejar i reestructurar molts serveis directes que 
s’ofereixen a la ciutadania per les mesures sanitàries que es dictin com poden ser l’atenció 

al públic, els espais esportius, els centres culturals, les biblioteques, les escoles bressol o els 

espais educatius. 

Ara més que mai és necessari el treball conjunt i el consens ampli per la priorització de 
totes les mesures que han de fer possible l’atenció als col·lectius de població més 
vulnerables, en paral·lel a l’acompanyament de tots els actors econòmics que han de fer 

garantir la recuperació del nostre municipi davant de l’impacte del COVID-19. 

Davant aquesta greu situació, en un exercici de responsabilitat i solidaritat hem decidit unir 

les nostres forces i treballar conjuntament en un Pacte Local per la Recuperació 
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Socioeconòmica de Sitges, incorporant a aquest els diferents grups municipals de 

l’Ajuntament de Sitges, representants dels Consells Municipals, així com col·lectius del àmbit 

social, laboral, econòmic, cultural, educatiu i mediambiental, amb l’objectiu d’identificar les 
necessitats presents i futures de la ciutadania de Sitges així com de les empreses i 
comerços del municipi, proposant mesures per l’enfortiment de les polítiques municipals i la 

de reactivació en l’àmbit municipal i supramunicipal per mitigar els efectes provocats per 

l’impacte de la COVID-19.  

Els àmbits d’actuació a treballar son: 

 

1. Reforçar el sistema sanitari 

2. Fomentar la justícia social i educativa 

3. Enfortir l'administració local 

4. Adaptar les polítiques municipals a la realitat 

5. Impulsar les polítiques econòmiques públiques 

6. Garantir l'accés als serveis essencials 

7. Reactivar l'economia 

8. Treballar per un futur més sostenible 

 

Mitjançant aquests àmbits d’actuació treballarem per protegir els col·lectius més vulnerables 

i la ciutadania en general, i tenir la capacitat per adaptar-nos als reptes del món global i de la 

nostra generació, oferint un conjunt de mesures que han de conformar un pla de 
reconstrucció social i econòmica, modificant i prioritzant la nova agenda d’actuacions 

municipals, incidint especialment en aquells aspectes que precisen de major atenció i 

entenent aquesta crisi també com una oportunitat de canvis de model i de reforçar canvis 
d’hàbits, especialment pel que fa referència al canvi climàtic.	

En definitiva, tenir la capacitat totes i tots de fer front als nous reptes al que ens posarà a 

prova els pròxims mesos la irrupció de la COVID-19. 

 

Per fer efectiu aquest Pacte, els sotasignats participarem en els següents espais de treballs 

que es constituiran i on caldrà garantir la participació de totes aquelles persones o col·lectius 

que així ho desitgin: 

 



 

3 

- Taula per l’impuls social 

- Taula per l’impuls econòmic i ocupacional 

- Taula per l’impuls cultural 

- Taula per l’impuls educatiu 

- Taula per l’impuls mediambiental 

 

Per últim, els sota signants del Pacte, volem mostrar el nostre agraïment més coratjós als qui 

treballen en els serveis essencials per garantir la resposta en moments difícils com els 

actuals; especialment a totes i tots els professionals sanitaris, als cossos i forces de seguretat, 

amb reconeixement explícit del paper que estan exercint els agents de Policia Local, bombers 

i treballadors i treballadores d'emergències que, amb una dedicació digna, treballen per 

revertir aquesta situació. Agraïment que fem extensiu als serveis municipals  de neteja viària, 

recollida d'escombraries, aigua-enllumenat, ajuda a domicili, serveis socials, residències, 

transports, funeràries i altres serveis municipals essencials, així com també a totes aquelles 

persones anònimes a títol individual i entitats integrades al Tercer Sector, que han col·laborat 

de forma altruista.  

Finalment, volem mostrar el nostre suport i manifestar el nostre més sincer condol a les 

persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats a conseqüència de la COVID-19.  

 

Sitges a 8 de maig de 2020 


