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Declaració institucional 
 

Única. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Expressar el 
condol de l’Ajuntament de Barcelona per totes les víctimes del coronavirus, i al mateix 
temps afirmar el compromís de celebrar un acte institucional de record quan les 
condicions sanitàries ho permetin. Mostrem també la nostra solidaritat amb les 
víctimes i les seves famílies en senyal de dol i respecte fent que les banderes onegin a 
mig pal a tots els edificis oficials de l’Ajuntament de Barcelona. 2/2 2. Expressar el 
suport de l’Ajuntament a totes les persones contagiades, tot desitjant-los una ràpida 
recuperació. 3. Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet un 
esforç impressionant per poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per 
l’extrema sensibilitat en l’acompanyament dels malalts. Alhora, fem extensible 
l’agraïment a tots els treballadors i treballadores dedicats a les cures, als serveis 
essencials, a la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el funcionament de la 
ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en unes condicions especialment difícils. 
4. Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les 
mesures de confinament decretades, atès que s’ha demostrat que són la manera més 
efectiva per evitar la propagació de la Covid-19. També es vol ampliar el reconeixement 
institucional a les empreses i centres de recerca, així com a les entitats, associacions i 
xarxes ciutadanes de voluntaris, per la seva participació activa en la lluita contra la 
pandèmia. 
5. Expressar el ferm compromís de Barcelona i el seu consistori perquè la ciutat 
esdevingui un dels motors principals de la recuperació econòmica del país, i que ho farà 
vetllant per la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. Barcelona és una ciutat feta a 
si mateixa, i sempre ha demostrat la capacitat de renéixer i construir un futur 
esperançador per a tota la seva ciutadania. 
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