Honorable Vicepresident i Honorable Consellera de Presidència,
El motiu d’aquesta carta és fer-vos arribar les reflexions i també les peticions dels quinze
alcaldes dels municipis del Pallars Sobirà, que ahir dilluns es van reunir d’urgència al Consell
Comarcal i que compten amb la complicitat dels alcaldes del Pallars Jussà.
Les nostres són 2 comarques molt extenses (una superfície total de 2.723 km2), que inclouen
234 pobles distribuïts en 29 municipis, i on viuen aproximadament 22.000 habitants, el 50%
en les 3 poblacions principals.
Com es desprèn d’aquestes dades i com bé sabeu, la dispersió poblacional és molt accentuada
i gran part dels vilatans tenen els seu habitatge en nuclis que no disposen dels mínims serveis (
assistència sanitària, botigues...) i amb moltes limitacions o inexistència de transport públic. A
tall d’exemple l’hospital i l’oficina del SOC pels dos Pallars és a Tremp o les benzineres són en
7 dels 29 municipis, de manera que de facto la mobilitat ja es supramunicipal.
Les restriccions horàries de bars, restaurants, comerços i altres serveis alteren la vida diària
dels ciutadans, arreu del país i també als Pallars. Però el confinament municipal suposa un
greuge afegit atès que el que se suposa excepcional aquí és imprescindible, per gran part dels
pallaresos i pallareses que han de desplaçar-se i accedir a la major part dels serveis bàsics
localitzats a la capital de la comarca, en un municipi que no és el seu.
Així doncs, per tal de garantir l’accés de tots els veïns de la comarca als equipaments
sociosanitaris, culturals i comercials que necessitin, us demanem encaridament que
modifiqueu l’abast del confinament i que en lloc de municipal (que agreuja la precarietat
econòmica i social que estem patint), per als pallaresos la mobilitat passi a ser comarcal, tot i
que nosaltres la preferiríem a nivell dels dos Pallars.
És evident que la situació sanitària global a Catalunya no és bona i que cal prendre mesures,
però també volem que considereu el fet que en els recents cribratges massius efectuats al
Pallars Sobirà s’ha detectat un sol positiu i que, a dia d’avui, si es mira el el mapa del risc de
brot en els diferents municipis del Pallars, en la gran majoria dels casos és molt baix.
El cas del Pallars Jussà, un cop superat el tristíssim episodi focalitzat a la residència de la
Fundació Fiella, els índexs dels municipis també són baixos, a banda del focus de l’Acadèmia
militar del que no tenim dades.
Per tot l’exposat ens oferim com a comarques pilot per dur a terme una vacunació massiva.
Acabem reiterant la petició de modificació de confinament municipal a comarcal i, i també que
el Govern ens informi de quins recursos destinarà als Pallars per tal de pal·liar l’efecte
d’aquestes mesures.
Esperem la vostra resposta al més aviat possible. Atentament,
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