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Carta oberta als carmetans i carmetanes. 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Davant la situació excepcional d’aquests darrers dies i a la proclamació de l’Estat 

d’Alarma per part del president del govern espanyol, es fa necessària, més que mai, la 

determinació del sentit cívic i de responsabilitat de cadascun de nosaltres. 

Tots i totes tenim la nostra opinió respecte a l’experiència que estem vivint, però és 

evident que cal interpel·lar al nostre compromís individual en pro d’un afer col·lectiu. 

Aquesta premissa és bàsica. Hem de cuidar-nos i fer cas de les mesures que ens van 

marcant des de les instàncies competents. Som conscients que hi ha molta 

controvèrsia i incoherències, però a Carme dubtem que ningú vingui a veure el què 

fem (cosa que tampoc podem descartar del tot). Per tant és el moment de demostrar el 

nostre civisme i compromís com a poble. 

Per sort, tenim un entorn que ens permet agafar una mica d’aire i esbargir-nos en 

moments puntuals. Els carrers, però, no han d’estar transitats i només cal fer-ne ús 

sota les circumstàncies especificades (ho teniu descrit a l’annex). 

Som un municipi petit i no tenim gaires mitjans. No obstant això, som suficientment 

capaços de fer front a les adversitats amb la implicació de tothom. Des de l’ajuntament 

estem gestionant el dia a dia per mirar de preveure situacions i aportar solucions.      

És prioritari assegurar l’atenció d’aquelles persones que siguin dependents i que 

necessitin recolzament. S’han previst dispositius perquè puguin ser ateses amb 

garanties. En aquest sentit, molts de vosaltres us heu ofert per donar un cop de mà.   

Us estem agraïts i us diem... cuideu-vos i estigueu preparats per si cal actuar. 

També estem coordinats amb els ajuntaments dels municipis de la zona per donar-nos 

suport i avançar en estratègies comunes per pal·liar els entrebancs que ens anem 

trobant.  

Hem hagut de tancar els centres educatius, els equipaments públics, els bars, el 

consultori i, a més, els comerços no poden obrir perquè el personal està confinat.       

A més, no podem continuar amb el ritme de treball d’algunes obres i ens haurem de 

plantejar, segurament, canvis en esdeveniments propers. 

Pensem que tot això és motiu suficient per adonar-nos del que estem vivint i adequar 

l’estil de vida propi que requereix el moment. Segur que serem capaços d’adaptar-nos 

a la situació i aprendre a superar-la. 

Entre tots i totes FemPoble... FemCarme. 

El vostre equip de govern. 

 

Carme, 15 de març de 2020 
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ANNEX 

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de 

l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui 

imprescindible, per a les següents activitats: 

 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 

b) Assistència a instal·lacions sanitàries. 

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o 

empresarial. 

d) Tornar al lloc de residència habitual. 

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb 

discapacitat o persones especialment vulnerables. 

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. 

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.  

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se 

individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una 

altra causa justificada. 

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la 

realització de les anteriors activitats o per repostar en gasolineres o estacions de 

servei. 

 

Es demana a la població que compleixi aquestes mesures amb responsabilitat i rigor. 

 

Carme, 15 de març de 2020 


