
 

Vendrellencs i vendrellenques, 

Malauradament, en les darreres hores, el nostre municipi ha estat noticia als diferents 

mitjans de comunicació. I dic malauradament, perquè ho ha estat per un fet greu que 

no concorda amb l’exemple que els ciutadans i ciutadanes del municipi estem donant 

durant aquestes setmanes de confinament. 

Com sabeu, el passat divendres una entitat del municipi va fer una acció consistent en 

una crida a la oració, fet que va provocar que persones no respectessin el confinament 

posant així en risc la salut pròpia i també la de tota la població.  

Vull deixar molt clar que se’ns va informar que es seria una acció NO PRÈSENCIAL, des 

d’un habitatge privat i que el seu seguiment es faria també des dels habitatges 

particulars del carrer. 

Torno a repetir, i vull ser molt clar, aquesta acció dels impulsors havia de ser NO 

PRESENCIAL, havia de complir amb les normes de confinament i en cap cas aquest 

Govern va autoritzar la celebració d’una acció que contradigués l’obligació de 

confinament. 

La Ràdio i Televisió El Vendrell va acudir a cobrir aquesta acció per poder emetre-la EN 

DIFERIT pels diferents canals de comunicació, ja que es tractava d’una acció NO 

PRESENCIAL  i per continuar cobrint així l’actualitat informativa del municipi. 

La Policia Municipal també estava informada de l’acció i va realitzar el desplegament 

adequat per garantir la seguretat i les instruccions de confinament. 

Com és per tots sabut, finalment algunes persones NO VAN RESPECTAR les normes de 

confinament i van baixar de MANERA ESPONTÀNIA als carrers per fer un seguiment 

presencial de l’acció. 

Aquest fet no només atempta contra la voluntat dels impulsors, sinó que també ho fa 

contra les normes de confinament i la legalitat, i és per això que LA POLICIA LOCAL EN 

AQUELL MOMENT JA VA AIXECAR ACTA DELS FETS PER PROCEDIR A OBRIR LA 

OPORTUNA INVESTIGACIÓ I IDENTIFICAR I SANCIONAR A AQUELLS QUE ES VAN SALTAR 

EL CONFINAMENT.  

Com Alcalde i màxim responsable de la Policia Municipal, vull expressar amb fermesa 

el meu total i incondicional suport a la seva actuació, que es va guiar pels principis de 

PROFESSIONALITAT I PROPORCIONALITAT. 

Aquestes persones seran identificades i sancionades, hi ha imatges que ens permetran 

dur a terme aquesta investigació. En el moment dels fets la policia local va anteposar la 

seguretat i la proporcionalitat.  

 



 

I demano que entre totes i tots fem una reflexió. 

 

El Vendrell ha estat sempre un exemple de convivència. 

El nostre municipi s’ha construït amb l’entesa de persones de diferents arrels i orígens. 

Aquesta diversitat i aquesta pluralitat és el que ens enforteix i ens fa créixer com a 

societat.  

Totes i tots som part d’un projecte col·lectiu de ciutat basat en el respecte i la 

convivència entre iguals.   

Amics, amigues, la convivència s’ha de practicar cada dia.  

I NO PODEM PERMETRE que un fet greu però espontani i no previst pels impulsors de 

l’acció com aquest obri espai a discursos que atemptin contra la convivència i el 

respecte, els pilars fonamentals de la nostra societat. 

Tampoc ens podem resignar i dir, com he vist en alguns comentaris, que només sortim 

als mitjans per noticies negatives.  

Comparteixo amb vosaltres, amics i amigues, aquesta tristor. Una tristor que en el meu 

cas, com Alcalde, sento encara més profunda.   

Però vull enviar un missatge de coratge i fermesa. El Vendrell és molt més que tot això. 

Quan em pregunten per què estimo el Vendrell, sempre responc el mateix: PER LA 

SEVA GENT. 

Els vendrellencs i vendrellenques hem estat sempre a l’alçada de les circumstàncies i 

aquesta crisi sanitària ha tornat a treure el millor de nosaltres mateixos. 

Els aplaudiments als balcons per reconèixer la labor del personal sanitàri, els voluntàris 

i voluntàries que ajuden desinteressadament a qui més ho necessita, el cos policial que 

vetlla per la nostra seguretat, els professionals i treballadors que mantenen en 

funcionament el nostre municipi... 

AIXÒ ÉS EL VENDRELL. AQUEST ÉS EL MUNICIPI DEL QUÈ EM VAIG ENAMORAR FA JA 

MÉS DE 25 ANYS. 

I és precisament aquesta estima que tinc al Vendrell i a la seva gent, el que com a 

màxim representant del municipi i pel dolor que em provoquen els fets em fa sentir en 

deute amb totes i tots vosaltres.  

Durant aquestes setmanes hem respectat de manera EXEMPLAR el confinament. I ho 

hem fet amb enormes sacrificis personals.  



 

Estem en un moment excepcional.  

La nostra realitat ha canviat de cop. 

Tots i totes, i aquest Ajuntament també, estem escrivint el manual per gestionar les 

properes crisis. I l’estem escrivint, actuant i aprenent al mateix moment.  

Comparteixo el sentiment de totes aquelles persones que, respectant el confinament 

de manera exemplar, se senten dolgudes per un fet greu, aïllat i espontani. 

Estic convençut, amics i amigues, que units i solidaris superarem el repte que ens ha 

deparat el destí i tornarem a aixecar, entre totes i tots, el nostre Vendrell. 

Ànims, força i salut. 

 

 

 

Kenneth Martínez 

Alcalde del Vendrell 

 

 


