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Nou estat d'alarma
Lamentablement, tornem a patir temps difícils. L'augment dels contagis ha provocat noves mesures de
restricció de mobilitat; un toc de queda a partir de les 22h i el confinament de cap de setmana des del
divendres a les 6h de la matinada. Un seguit de decisions que busquen revertir la corba ascendent i que
impliquen un major sacrifici a la nostra ja sacrificada ciutadania.
Per sort els santcugatencs i santcugatenques estem demostrant una gran actitud cívica i, tret de fets en concret,
la gent ha interioritzat les noves mesures de manera ràpida. Tot i així, com deia, sempre hi ha qui considera
que aquesta situació no va amb ell, i cal aleshores una intervenció directa per impedir aquestes situacions.
Trobades amb més de sis persones a cases particulars, locals que no prenen les mesures correctes... són
situacions que no s'han de donar. Situacions en què les persones no són conscients de la gravetat de la situació
que tenim i el que ens juguem tots plegats. Individus, pocs, que posen en perill l'esforç col·lectiu i la
responsabilitat d'adoptar una actitud solidària per afrontar aquesta pandèmia.
Per controlar aquests fets calen mesures de control. Mesures que van més enllà de les recomanacions que
poden fer Agents Cívics o Protecció Civil. Mesures per a les quals han d'actuar Policia Local i Mossos
d'Esquadra. Per avisar, recomanar i, si cal, sancionar l'incompliment de les mesures de restricció.
Per part de la Policia Local, i per garantir poder fer aquesta funció, hem reforçat els torns en les hores més
conflictives per poder augmentar el nombre de patrulles al carrer. Mentrestant, continuem amb les mesures
internes de precaució per evitar contagis entre la plantilla i continuar evitant un índex de baixes significatiu.
Tot, per poder fer en condicions la gran tasca de la policia en moments delicats com aquest i tractar d'arribar al
màxim de requeriments possibles.
Ens esperen dies durs. De compromís. Però si tots posem de la nostra part, aquest esforç haurà valgut la pena.
Tot sigui per tornar a la nostra enyorada normalitat el més aviat possible. Això és cosa de tots.
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