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Durant el mes de febrer de 2020 la situació 
sanitària a Catalunya requeria una decisió 
dràstica i ràpida perquè els contagis per la 
Còvid 19, els ingressos hospitalaris i el 
col·lapse de les UCIS, la feien necessària. Ja 
feia setmanes que el Govern de la 
Generalitat demanava el confinament, però 
va caldre esperar la decisió del Govern de 
l’Estat, el qual havia centralitzat les 
decisions sanitàries en un comandament 
únic. 

El dilluns 16 de març 2020 el nostre poble 
es va aturar. Començava un confinament 
domiciliari que es va perllongar durant cinc 
setmanes i que, a causa de la novetat d’una 
situació que no havíem viscut mai (ni els 
més ancians recordaven un fet similar) se’ns 
varen fer eternes. 

Atònits, les vilatanes i els vilatans de Sant 
Cebrià, vàrem transitar per carrers buits de 
cotxes i vianants, vàrem conviure amb el 
silenci i amb una estranya sensació 
d’absència dels sorolls coneguts: motors de 
cotxes i motocicletes,  crits i jocs d’infants 
en el pati de l’escola, veus de persones 
conversant pel carrer... El silenci i la quietud 
van envair tots els espais públics. Ens va 
caldre adaptar-nos a fer cua per entrar en 
els comerços essencials amb aforament 
limitat: farmàcia, supermercats, forn..., a no 
poder prendre un cafè o l’esmorzar en els 
bars del poble i també a agrupar les compres 
d’aliments en un o dos cops per setmana. El 
mercat municipal del dissabte es va haver 
d’anular i les perruqueries i centres 
d’estètica varen haver de tancar. El Centre 
d’Assistència Primària treballava amb cita 
prèvia i a porta mig tancada i l’Ajuntament 
atenia els usuaris per la finestra enreixada 
del porxo d’entrada. Semblava que Sant 
Cebrià havia entrat en una nova dimensió i 
fins i tot els senglars van ocupar, de nit, 
l’espai urbà i es passejaven pels carrers, 
sense cap por, a la recerca d’aliments. 

Passats els primers dies de desorientació i 
perquè mancaven tots els productes 
sanitaris recomanats com a indispensables: 

mascaretes, gel hidroalcohòlic i guants, la 
solidaritat entre veïns en forma de 
voluntariat es va posar en marxa. Qualsevol 
guant de neteja o de goma va servir, es va 
produir gel hidroalcohòlic amb receptes 
casolanes, algunes dones hàbils en l’art de 
cosir: Olga Ledesma, Fina Torrent, Francisca 
Chacón, Adeli Melgares, Flori Martín, Alisa 
Osiyevska, Mercè Fuster, Laia Irzo i 
Valeria... (el cognom de la qual no hem 
pogut esbrinar), varen manufacturar 
mascaretes de roba que es van distribuir en 
els comerços oberts i, amb la impressora 3D 
de l’escola El Rial,  un regidor, en Javier 
Mallo, va imprimir  suports de pantalles de 
protecció facial. Els comerços d’alimentació, 
per la seva banda, els treballadors dels quals 
van atendre presencialment a diari els 
clients, passats els primers dies de 
improvisació,  varen oferir servei a domicili i 
els paradistes de fruita i verdura del mercat 
també van proposar als seus usuaris fer 
comandes per internet o per WhatsApp que, 
un cop rebudes i preparades, lliuraven 
directament a les cases.  

    

Segons l’Àrea de Seguretat Local (Policia 
Local i Protecció Civil) , el primer cas de la 
Còvid a Sant Cebrià es va declarar el dia 12 
de març 2020, en la Urbanització Castellà 
d’Índies i, en els primers 15 dies, 18/20 
persones van contraure la malaltia, totes de 
l’àmbit sociosanitari. Per un poble petit com 
el nostre, el virus avançava ràpidament. Les 
instruccions sanitàries i sobre mobilitat es 
modificaven cada dia a partit del 6/7 de 
març i la organització i coordinació de 
Seguretat Local va ser indispensable per al 
bon funcionament de la vida municipal i 
l’atenció a les famílies afectades pel 
coronavirus: vigilància, repartiment 
d’aliments a les famílies confinades per tenir 
algú  afectat, perquè cap membre del nucli 
familiar podia sortir de casa, (unes 35 
famílies), repartiment de medicaments a la 



gent gran, recollida d’escombraries dels 
domicilis afectats per la Còvid 19, 
repartiment d’ordinadors  als alumnes de 
l’institut escola que no en disposaven (una 
trentena d’ordinadors), per tal que 
poguessin seguir les classes 
telemàticament, col·laboració constant amb 
el CAP... En Jordi Rotllan, responsable 
municipal de Protecció Civil (15 persones 
voluntàries en formen part), va mantenir 
una reunió diària amb la doctora titular, Sra. 
Roser Marquet, durant el confinament 
domiciliari i, ja abans, el dia 12 de març, 
amb el cap de servei del Centre d’atenció 
Primària, Sr. Eduardo  López, per coordinar 
i organitzar un protocol d’actuació. D’altra 
banda, el servei d’atenció domiciliària, la 
competència del qual depèn de Serveis 
Socials, encara que externalitzat, no va 
deixar de funcionar en cap moment. La Tina 
Guasch, que va fer aquells dies i encara fa 
aquest servei, malgrat la manca 
d’equipament, va assegurar l’atenció a tots 
els usuaris que, en aquells moments, es 
sentien més sols i vulnerables que mai.  

La Generalitat i el govern municipal van fer 
crides a la responsabilitat de cadascú i, 
majoritàriament, a Sant Cebrià, la població 
va respondre. Quan les escoles van tancar, 
el divendres 13 de març, donat que el 
confinament domiciliari entrava en vigència 
el dilluns 16, les urbanitzacions i els pisos de 
segones residències en el nucli urbà es van 
omplir. Era comprensible que tothom que 
podia acollir-se al teletreball o que 
simplement disposava d’un habitatge lluny 
de les aglomeracions urbanes, preferís 
confinar-se en un indret tranquil, a prop o 
en plena natura. Tanmateix, els serveis 
d’atenció sanitària, vigilància i control es van 
haver de multiplicar i, gràcies a la 
responsabilitat de tothom, no hi va haver 
massa complicacions. Una frase es va fer 
popular: “Tot anirà bé” i, en el nostre poble, 
sortosament, la frase es va fer realitat. 

No es podia fer gairebé res. La vida de les 
famílies es limitava a l’espai de l’habitatge. 
No es podia sortir a caminar ni a fer esport; 
els gossos es podien treure a passejar fins a 
una distància de 100 metres del domicili, els 
infants no podien anar als parcs infantils que 
estaven tancats... per a moltes famílies amb 

infants petits i habitatges petits, la situació 
va ser complicada i va caldre molta 
imaginació i enginy per conviure i aguantar 
les restriccions amb ànim positiu. Es veia 
força gent caminant d’una banda a l’altra de 
la terrassa o del balcó per fer exercici, o 
aprofitant el passeig del gos per poder 
estirar les cames. Els que viuen en les 
urbanitzacions o en cases amb jardí, es van 
poder sentir, durant aquells dies, uns 
privilegiats. 

Passades les cinc setmanes de confinament 
domiciliari, les restriccions es van alleugerir 
i, a poc a poc, des de fa ja un any, ens  hem 
acostumat a viure en una “nova normalitat” 
canviant segons els índex d’incidència de la 
Còvid 19: mascareta obligatòria en els 
espais públics, gel hidroalcohòlic a l’entrada 
de cada comerç, horaris limitats en bars i 
restaurants que han hagut d’adaptar-se a 
ara obrir i a ara tancar de manera 
intermitent segons les instruccions que 
arribaven des del Procicat: privació de 
trobades familiars i de mobilitat (municipal, 
comarcal, per àrea sanitària, perimetral de 
Catalunya...); una situació que ha trasbalsat 
la manera de viure de tothom. Hem vist, 
d’alguna manera, restringida la nostra 
llibertat de moviments i els nostres costums 
i, potser, això ha estat el més dur, per als 
joves principalment, però també per als 
adults i la gent gran. 

A Sant Cebrià, amb prop de 3.500 habitants, 
el nombre de contagis per Còvid 19 no ha 
estat , sortosament, molt elevat i tampoc hi 
ha hagut cap defunció a causa del virus. 
Tanmateix, durant l’any que portem de 
pandèmia, si ho analitzem per mesos, hi ha 
hagut en el nostre poble pics preocupants i 
en el mapa d’incidència hem passat per 
diverses fases: del blau cel de pocs contagis, 
al blau més fosc de més afectats, per arribar 
al vermell d’incidència alta o molt alta. En 
els gràfics que teniu en el full adjunt, podeu 
verificar el nombre de positius per mesos, 
les corbes i pics d’incidència i analitzar-ne 
les causes que, normalment, coincideixen 
amb moments de restriccions estrictes quan 
hi ha poca incidència i amb moments de 
relaxació de les mesures restrictives quan la 
incidència és més alta. 
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A l’hora actual Sant Cebrià està en plena campanya de vacunació. Totes les vilatanes i 
vilatans a partir de 80 anys ja han rebut les dues dosis de la vacuna i ja s’està vacunant amb 
primera dosis la franja d’edat de 70 a 79 anys. Els serveis sanitaris, equip docent de l’escola 
bressol i de l’institut escola, policia local i protecció civil, també han rebut la vacuna. 
L’objectiu és protegir la major part de població possible i, encara que hi hagi grups que 
treballen a primera línia perquè estan en contacte directe amb el públic (personal 
d’assistència domiciliària a persones vulnerables, personal de botigues d’alimentació, 
farmàcia, perruqueries i centres d’estètica, cambrers de bars i restaurants...) que encara no 
han estat cridats a vacunar-se, hem d’esperar que la protecció que significa la vacuna arribi 
ben aviat a la major part de la població. Tots som conscients que la pandèmia no s’ha acabat 
i que les mesures de protecció i seguretat (mascareta, distància física, higiene de mans ... 
continuaran durant molt de temps i que estem lluny d’abraçades i petons i de reunions fora 
del nucli de convivència. Tanmateix, tots som també conscients que això passarà i que 
arribarà el dia que sortirem d’aquest malson que ja fa més d’un any s’ha instal·lat en les 
nostres vides. 

Junta Cesc 
 
In Memoriam 

Albert Lluch Vicente  va traspassar el passat 9 de març. Coordinador de la secció local de la 
ANC a Sant Cebrià en els darreres temps, es va fer soci del CESC poc temps desprès d’arribar 
al nostre poble. L’Albert era una persona activa, sempre disposada a ajudar i a col·laborar 
quan se’l necessitava. Sempre el recordarem organitzant actes, 
preparant cartells, pujant la rampa de l’escola amb les urnes per a l’1 
d’Octubre, o lluitant pels seus ideals que defensava amb passió. 
Estava malalt i tots ho sabíem, però ningú pensava que ens deixés tan 
aviat i el seu adeu sobtat ens ha colpit. Tots els que el vàrem conèixer 
i el vàrem tractar el recordarem sempre. Poc després de saber la seva 
mort, l’Esther Girbau, sòcia del CESC i bona amiga de l’Albert, ens va 
enviar unes línies per al record. Les transcrivim: 

Nen, tranquil. Tot ha sortit perfecte. Ho celebrem com sempre, la 
nostra colla i un bon vi. 

M’assec a la taula de fusta, el Noi (nom del gos de l’Albert, el seu 
inseparable company) ens observa tranquil. Discutim sobre el pròxim 
pas... una cistella de Nadal, un sopar groc... Anem pensant. 

Aixeco la copa que m’has ofert i t’observo. Sé que ets aquí, romans al meu costat, amb tots 
nosaltres. No hem tingut temps de plantar els pèsols ni de recollir les maduixes. Et prometo 
que ho faré. 

Planejarem nous actes, nous reptes. El teu adeu és temporal, estimat amic Albert. Fins ara. 

      Esther 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


