
 

Comunicat de l’Ajuntament de Molins De Rei 

 

1.- Manifestar el malestar per  la decisió unilateral del Departament de Salut de la Generalitat 

de Calalunya de delegar la responsabilitat d’informar sobre les novetats en relació al 

coronavirus COVID-19 als  alcaldes i alcaldesses sense que el Departament de Salut ens 

proporcioni informació continua  rigorosa, veraç.  

2.- Expressar la nostra impossibilitat d’assumir el compromís d’ informació a la ciutadania, a 

causa de la manca  d’informació continuada i  diària per part de la Conselleria de Salut del 

Govern de la Generalitat de Catalunya.  

3.- Demanem, al igual que altres alcaldes i alcaldesses de Catalunya, un  protocol específic i 

continuat amb les dades concretes, diàries i detallades sobre els malalts i les víctimes de la  

COVID-19 al nostre municipi.  Ens calen dades per prendre decisions a nivell local, i ens calen, 

sobretot , per fer costat, amb coneixement  de causa, als familiars dels contagiats i les 

víctimes. Ens fem nostre el contingut de l’escrit enviat per  l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM) al Govern de la Generalitat de Catalunya:  

https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/peticio_informacio_covid-

s_consellera_salut.pdf 

4.- Sabem que són moments difícils, i també sabem que la informació i la transparència és un 

dret i una obligació dels poders públics. Des de l’Ajuntament volem contribuir a mantenir 

informats als  nostres veïns i veïnes. 

5. Compartim la inquietud dels nostres veïns i veïnes que, en general, estan complint les 

recomanacions i les instruccions per a la prevenció i la protecció de tots i totes, derivades de la 

declaració de l’estat d’alarma.   

6. Reconeixem i agraïm l’esforç de tothom des del primer moment, especialment d’aquells i 

aquelles que estan treballant per a tots i totes; treballadors municipals, serveis de l’orde 

públic, professionals sanitaris,  botiguers i botigueres, i tants altres,  que, dia rere dia, estan 

compromesos amb el benestar i la salut de tots nosaltres.  

Fem una crida a la responsabilitat ciutadana i a la importància de quedar-se  a casa. Entre tots i 

totes, ho aconseguirem. 
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