
 
 

Presidència 
LV/mr 
 
 
 
 
Benvolguts/des company/es, 

 

Anem deixant enrere setmanes d’aquesta dolorosa crisi sanitària i humanitària que estem 
patint. Malgrat això, la situació continua essent dura pel patiment humà de les famílies 
colpejades per COVID-19, però també molt difícil per especialment el personal mèdic que 
lluita aferrissadament per mitigar els efectes devastadors d’aquest virus. Però hi ha molts 
altres col·lectius laborals que estan al peu del canó per subministrar aliments o productes de 
primera necessitat, personal de neteja o el que dóna suport a les persones més vulnerables, 
o bé les que en aquests moments es poden trobar isolades. És en aquest darrera aspecte 
que voldria reiterar l’agraïment a tot el personal laboral del Consell Comarcal del Bages, que 
doneu suport als Ajuntaments de la comarca per tal que puguin mantenir els serveis bàsics, 
o disposar de les mesures de seguretat adequades pel seu personal i, especialment, per 
ajudar a detectar, i donar tot els suport possible a les persones més vulnerables de la 
societat en termes socials, econòmics i fins i tot  amb la salut més fràgil i, que per tant, ara 
són la principal prioritat. 

Són moments difícils per tothom, i no es visualitza en breu una finalització de la crisi, així 
que tocarà seguir remant conjuntament, és per això que us vull seguir encoratjant en la 
mateixa línia, amb l’esforç i dedicació que heu demostrat aquests darrers dies. 

Per acabar aquesta carta, voldria fer una agraïment a absolutament tot el personal del 
Consell, ja que entre tothom estem fent possible superar aquesta crisi amb fermesa i 
sobretot  la solidaritat, que és la tendresa dels pobles. 

 

Una forta abraçada 

 

Estefania Torrente i Guerrero   
Presidenta del Consell Comarcal del Bages   
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