
TREBALLAR EN TEMPS DIFICILS... 

Vam iniciar la legislatura 2019, contents, il·lusionats, donant-vos les gràcies per confiar 

en nosaltres i portar-nos a ser la segona força política, ningú està preparat pel que ens 

vindria a sobre. 

Principi del 2020, el Glòria causa grans destrosses a tot el municipi i quan treballaven 

per donar solució a una situació d'emergència mai viscuda, apareix la pandèmia. 

La COVID19 s’instal·la tan còmodament que encara ens acompanya. Ens fa canviar les 

dinàmiques i maneres de fer, tant públiques com privades. Com a Govern vam haver de 

prendre decisions valentes, difícils i gens populistes, prioritzant el benestar de Sant 

Pere. 

El 2020 va ser un mal son. Tots confinats, carres deserts, només podien sortir els serveis 

essencials... La majoria vam haver d'aprendre a "teletreballar", a fer servir el "zoom" i 

diverses eines per fer reunions i no perdre el contacte amb els fills, néts, amics... 

Es va aturar el món i per extensió el nostre poble. Es va prohibir tot i suspendre moltes 

activitats culturals, de Festa Major, Vilamagore... 

Els companys de Govern vam fer de tot, des de portar menjar, medicaments,etc... a avis 

i persones vulnerables, fins a ajudar a L’escola i l’IES a portar els deures a domicili. 

Tot i això vam treballar per arreglar el clavegueram, la riera de Vallserena, el camí de 

Can Tona i altres camins, desperfectes a carrers, el campanar de Sant Elies, posar en 

marxa projectes com ara la Biomassa i sobretot que els serveis essencials no s’aturin. 

Vam haver de reinventar els actes culturals, FM itinerant, concert de Nadal amb 

aforament limitat i retransmès en línia... 

El 2021 vam viure adaptant-nos a la nova normalitat. Gel hidroalcohòlic, mascaretes 

amunt i avall, recuperant la Cultura, FM, amb "distància+gel+mascareta", Vilamagore 

amb restriccions... alhora que s’executaven projectes importants com la millora de 

l’accés per persones de mobilitat reduïda a edificis públics.  

Ara, 2022, sembla que la situació és gairebé normal, amb diverses dosis de vacuna.  

Continuem treballant, amb projectes com la ZE Can Vila, o el nou CAP. 

A ISP res ens atura. 

 

 

          


