MHP Sr. Quim Torra i Pla
Generalitat de Catalunya

23.05.2020

Benvolgut MHP Sr.,
Les regions sanitàries de Barcelona ciutat, i de les àrees metropolitanes nord i
sud configuren plegades una realitat social i econòmica innegable en el seu dia
a dia per als milions dels nostres conciutadans que hi viuen, hi treballen, hi
gaudeixen, hi es mouen entre les mateixes i que ningú pot posar en dubte.
Com bé sap, a Madrid (ciutat i província), amb l'entrada a la Fase 1 de la
desescalada, la seva ciutadania podrà desplaçar-se sense cap problema pel
conjunt dels seus límits provincials (tenint uns índex epidemiològics més
divergents entre les diverses zones del seu territori dels que actualment tenim
entre les nostres 3 regions sanitàries).
Per contra, a Barcelona ciutat, a la Fase 1, la seva ciutadania continuaria tenint
prohibit sortir del municipi fins a la fase 3 -quan ja fins i tot es podrà desplaçarse pel conjunt de l'Estat. Ni tan sols es podran desplaçar a un municipi amb el
qual es pot anar caminant, com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat,
separades ambdues per un carrer.
Com tampoc ho podrà fer la ciutadania que resideix en qualsevol de les dos
regions metropolitanes nord i sud, que tot i que tindran la possibilitat de
desplaçar-se dins les poblacions de la seva mateixa regió sanitària, no podran
desplaçar-se a una població de l'altra regió metropolitana, ni per descomptat a
Barcelona ciutat.

Per tot plegat, com alcaldesses i alcaldes dels municipis d'aquestes 3 regions
sanitàries, i en el marc de l'inici imminent de la Fase 1 de la desescalada, li
demanem que valori degut a les grans realitats socials, sanitàries,
econòmiques, administratives i estratègiques compartides entre aquest
mateix territori, puguin configurar un mateix àmbit comú de mobilitat de
cara ja la propera setmana.
A l'espera de la seva resposta, rebi una cordial salutació,

Les alcaldesses i els alcaldes de:
Abrera, Jesús Naharro
Badia del Vallès, Eva Menor
Barberà del Vallès, Xavier Garcés
Canovelles, Emilio Cordero
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez
Castelldefels, Maria Miranda
Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón
Cervelló, José Ignacio Aparicio
Cornellà, Antonio Balmón
Dosrius, Sílvia Garrido
Esparreguera, Eduard Rivas
Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz
Gavà, Raquel Sánchez

Hospitalet de Llobregat, L', Núria Marín
Llagosta, La, Oscar Sierra
Mollet del Vallès, Josep Monràs
Montgat, Andreu Absil
Montmeló, Pere Rodríguez
Polinyà, Javi Silva
Rubí, Ana Mª Martínez
Sabadell, Marta Farrés
Sant Adrià de Besòs, Joan Callau
Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca
Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret
Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell
Sant Joan Despí, Antonio Poveda
Sant Just Desvern, Josep Perpinyà
Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon
Vallirana, Eva Martínez
Viladecans, Carles Ruiz
Secretari de Política Municipal, Jaume Collboni
Secretària de Salut, Assumpta Escarp

