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Un Primero de Mayo  
por la sanidad pública
Expertos defienden que el estado 
de alarma no suspende el derecho 
de huelga y manifestación

El confinamiento por el coronavirus 
intensifica la ‘uberización’ de la 
economía PÁGINAS 20 A 24

Catalunya mira 
prudente cómo 
se dobla la curva

Un procés de 
desconfinament 
en quatre fases

Residencias 
y pensiones 
indignas

Baja la presión en las unidades 
de curas intensivas, pero sigue 
creciendo la cifra de muertos P6

La Generalitat discrepa del pla 
estatal i presenta un sistema 
de desescalada propi P10

Sindicatos reclaman mejoras 
tras la muerte de más de 
15.000 personas mayores  P24

Antoni Aguiló
Filòsof

Confinats 
però no 
derrotats
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Entrevista a Alba Vergés
Consellera de Salut
PÀGINA 2

“Hem de crear 
una cultura 
epidemiològica 
per conviure 
amb el virus”

Fernando 
Simón: 

después de la 
calma llega la 

tormenta
PÁGINA 12



La consellera Alba 
Vergés al seu despatx 
del Departament de 
Salut de la Generalitat.

“És molt agosarat llançar un 
calendari de desconfinament 
com el de l’Estat; generarà 
frustracions perquè hi ha una 
alta probabilitat de rebrot” 
Alba Vergés i Bosch

La consellera critica  
la imposició del Govern 
espanyol en la gestió  
de la Covid-19, alerta d’un 
possible rebrot de casos 
i aposta per crear una 
“cultura epidemiològica” 
que permeti conviure  
amb el virus fins que  
arribi una vacuna

Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Ferran Espada 
BARCELONA

Alba Vergés i Bosch (Igualada, 1978) va ser 
nomenada consellera de Salut tot just fa 
dos anys, el 29 de maig del 2018, i pocs 
dies després prenia possessió del càrrec. 
En aquell moment la recuperació de la Ge-
neralitat era la prioritat després de l’aplica-
ció del 155. I tot i saber que ocupava una de 
les carteres més rellevants de l’Executiu, 
poc s’imaginava que hauria d’afrontar la 
crisi sanitària mundial més important del 
segle, la de la Covid-19, que ha impactat a 
Catalunya i a la resta de l’Estat amb gran 
brutalitat i ha causat milers de morts.

Com valora el pla de desconfinament que 
va aprovar dimarts el Govern espanyol?
Sobre els continguts del pla cal dir que tots 
anem més o menys en la mateixa direcció, 
que és intentar fer un desconfinament gra-
dual, tenint en compte el màxim de condi-
cionants possibles. Tot i que crec que es 
deixen moltes coses pel camí. Però la meva 
crítica principal és sobre com es concep, no 
només el pla de desconfinament, sinó 
l’aplicació de l’estat d’alarma. El pla és la 
cirereta d’un pastís desastrós que contem-
pla un marc de relació molt poc adient el 
segle xxi, que pel Govern espanyol vol dir 
demanar-nos dades i deixar-nos fer pro-
postes, però per tal que esperem que ens 
diguin que cal fer i deixant molt clar que la 
decisió és sempre seva.

El  problema és qui pren les decisions?
El problema és que en realitat s’opera des 
d’un marc impositiu i no col·laboratiu. En 
algunes reunions he tingut la sensació 
que es pensen que la nostra feina és treba-
llar per al Ministeri de Sanitat, i sempre 
he deixat molt clar que nosaltres treba-
llem per a la gent.

La seva relació amb el ministre de Sani-
tat, Salvador Illa, s’ha anat deteriorant. El 
darrer Consell Interterritorial de Salut va 
ser la gota que va fer vessar el got?
Les picabaralles no li interessen a la gent 
perquè no aporten cap solució. Però quan 
treballes molt, fas plans d’actuació i pro-
postes, tot ben justificat tècnicament i cien-
tíficament, i el que et trobes al davant és la 
pura imposició, hi ha moments en què cal 
dir les coses tal com són. I tinc molt clar 
que aquesta concepció recentralitzadora 
no és positiva per gestionar una crisi com 
la de la Covid-19.

L’estat d’alarma és el problema? Vostè diu 
que no funciona...
Jo dic que no funciona si està concebut 
per a la recentralització. L’estat d’alarma 
ens vam veure obligats a activar-lo perquè 

ens dona unes eines administratives per 
gestionar una emergència. El problema és 
la manera com s’aplica.

La delimitació provincial és un dels as-
pectes més polèmics del pla estatal. Hi 
haurà dades de seguiment epidemiològic 
provincial per aplicar-lo?
No. No tenim dades de l’àmbit provincial.

I quines dades facilitaran a Sanitat si  
l’aplicació del pla es basa en la situació 
epidemiològica a cada província?
Amb els requisits que ens imposen, el que 
acabarem enviant són les dades per regi-
ons sanitàries, perquè serà el que més s’as-
sembla al que el ministeri té previst, adap-
tat al nostre sistema sanitari. No serà ni 
prou gran ni prou petit. I això ens traurà la 
capacitat de fer una gestió més acurada de 
la diversitat territorial, perquè a totes les 
regions sanitàries hi ha àmbits més urbans 
i no tan urbans. Però intentarem que no 
ens prenguin la capacitat de decidir que en 
zones de pobles molt petits és saludable 
que es pugui sortir a passejar pel camp.

Té algun sentit poder anar de Berga a Sant 
Celoni i no de Sant Celoni a Arbúcies?
Sempre que es facin delimitacions territo-
rials ens trobarem amb problemes d’aquest 
tipus. Però és evident que l’àmbit provin-
cial no és el més adient.

El Govern espanyol diu que acceptarà ex-
cepcions a l’àmbit provincial, com per 
exemple la Vall d’Aran. En proposaran?
Treballarem amb el ministeri sobre la base 
de les regions sanitàries. I després farem 
propostes d’aplicació diferenciada de zo-
nes concretes, i si estan motivades i justifi-
cades, no tindria sentit que ens ho rebut-
gin. Ja ho vam fer a la Conca d’Òdena.

Quin ha de ser el paper dels ajuntaments 
en el desconfinament?
Nosaltres ja hem parlat amb el món local i 
els hem explicat per què el nostre pla de 
desconfinament entra en el mètode d’actu-
ació, però no decideix moltes coses que són 
competència dels ajuntaments. Són ells els 
que han d’analitzar com fer-ho.

Posi’m un exemple.
Com obrir la piscina a l’estiu. No es tracta de 
si poden obrir o no, sinó de com. El mateix 
per a les platges. No serà un estiu com el de 
l’any passat, però hi ha possibilitats de po-
der obrir les platges. Es tracta de fixar com 
fer el desconfinament de forma segura, 
sense limitar coses importants i necessàries 
per a la gent. En molts pobles és complex 
passar l’estiu sense piscina, i per això cal 
trobar la manera de poder-ho fer. I la millor 
manera és a partir de les propostes dels mu-
nicipis, encara que nosaltres ajudem a re-

“El desconfinament 
s’ha de descentralitzar 
al màxim, fins als 
ajuntaments”

“No tenim dades d’àmbit 
provincial, enviarem 
al ministeri les de les 
regions sanitàries”

“El Govern espanyol 
opera des d’un  
marc impositiu  
i no col·laboratiu”

soldre dubtes. L’actuació sobre la crisi de la 
Covid-19 s’ha de descentralitzar al màxim 
pel que fa al pla d’acció del desconfina-
ment. Nosaltres som el Departament de Sa-
lut, però no podem decidir sobre totes les 
casuístiques que té el país, ni a nivell muni-
cipal ni a nivell sectorial. L’Estat tampoc.

Comparteix les quatre fases del pla de 
desconfinament estatal i el calendari?
Les quatre fases no són gaire diferents de les 
del nostre pla, però és molt agosarat llen-
çar-se a fer un calendari. S’ha volgut acon-
tentar la gent dient-li el que vol sentir, per-
què tothom es pregunta quan podrà sortir 
de casa. Però la responsabilitat implica ex-
plicar la realitat tal com és. El que pot passar 
és que, si un territori no pot avançar de fase, 
no es pugui gestionar bé l’expectativa de la 
ciutadania. La gestió emocional en aquesta 
crisi és molt important, perquè haurem de 
conviure amb la Covid-19 durant mesos. A 
França han plantejat uns eixos d’actuació 
que passen per adaptar-se a conviure amb 
el virus, actuar progressivament i l’adapta-
ció local. I em semblen rellevants. Hem de 
crear una cultura epidemiològica per con-
viure amb el virus.

I això no es pot fer amb un calendari?
El problema de l’Estat és llançar un calen-
dari agosarat sense saber com es gestio-
narà l’expectativa que es genera. I és molt 
important gestionar-la bé. Una cosa és en-
viar el missatge que ens en sortirem, però 
les coses són com són i s’han d’explicar per 
evitar frustracions.

Està dient que l’anunci del pla del Govern 
espanyol pot generar frustracions en la 
ciutadania?
Jo crec que sí, perquè és possible que no es 
pugui complir. A Alemanya s’estan fent 
passos enrere en el desconfinament.

Quin és l’estat de la pandèmia en aquests 
moments a Catalunya?
Estem en una situació controlada en què 
hem tingut la capacitat de posar el sistema 
sanitari a uns nivells que permeti absorbir 
una allau de casos. Però estem al 160% 
d’ocupació de llits de crítics respecte al que 
teníem habitualment.

Podem donar l’epidèmia per controlada?
Crec que la situació epidemiològica l’hem 
aconseguit controlar, però no podem obli-
dar que és molt més fàcil haver aconseguit 
el control amb un confinament total que 
continuar-la controlant mentre vas 
desconfinant.

La preocupa que la gent es relaxi i no 
prengui les mesures de seguretat?
No. La gent és bastant conscient en general 
que ens hi juguem molt. Però la gent se-
gueix les indicacions que es van donant, i 
si li dius que es permet fer una activitat i no 
li dius com fer-la de forma segura...

Però pot haver-hi un rebrot en les pròxi-
mes setmanes?
Crec que hi ha una forta probabilitat de re-
brot, perquè la incidència diària de casos 
nous encara és molt alta. Per això nosaltres 
hi posem molta prudència, per no tensio-
nar el sistema sanitari, ja que el necessitem 
el més òptim possible per respondre si en 
algun moment tenim un rebrot de casos.

Continuen ampliant les UCI per a un pos-
sible rebrot?
No ampliem més. Estem abaixant l’ocupa-
ció de llits de crítics, tot i que a un ritme 
lent, a diferència del ritme de pujada, que 
va ser molt fort. La baixada durarà setma-
nes i mesos, i durant aquesta etapa haurem 
de compaginar aquesta activitat encara 
molt forta de la Covid-19 amb altres activi-
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Entrevista Alba Vergés

tats sanitàries que hem de començar a fer 
d’una forma més o menys intensa. És im-
portant que hàgim reduït al 65% l’ocupació 
de llits d’UCI per Covid-19. Però continua 
sent moltíssim per a una sola patologia. 
Perquè n’hi ha centenars que poden com-
portar hospitalització en llit de crítics.

No es poden atendre altres qüestions?
Hem deixat moltes coses de banda que cal 
començar a recuperar. Perquè, a més, com 
més temps passa, menys es poden retardar. 
Intervencions quirúrgiques, diagnòstics de 
càncer, cribratges... Compatibilitzar això 
és d’una complexitat brutal.

Hi ha garanties que es podrà reiniciar tota 
aquesta activitat?
Si no hi ha rebrots. I un cop comencem a po-
sar en marxa quiròfans i consultes, si cal tor-
nar a desprogramar serà molt complicat.

La primera prova de foc per al control de 
la pandèmia serà aquest dissabte amb la 
sortida per fer esport individual i en grups 
de convivència familiar o domèstica?
Crec que l’Estat està fent una reflexió sobre 
la nostra proposta de la necessitat de posar 
franges horàries. Veurem què fan. Les fran-
ges no eren imprescindibles només per a la 
canalla i els adolescents. Sinó que són im-
prescindibles per poder compatibilitzar 
que diferents col·lectius surtin al carrer, al-
menys en àmbits d’alta densitat. Per dismi-
nuir riscos. Si surt tothom de nou del matí 
a nou de la nit, com protegirem els diversos 
col·lectius? Nosaltres continuarem reco-
manant les franges que hem establert, es-
tiguin o no en una ordre del ministeri. Te-
nim el deure de fer-ho si pensem que és la 
millor manera de disminuir riscos.

Quina informació té sobre com avancen 
les diferents investigacions per aconse-
guir la vacuna i altres tractaments contra 
la Covid-19?
Hi ha molts estudis en marxa. Tenim diver-
sos assajos clínics en curs de tractaments 
que esperem que demostrin efectivitat, i lí-
nies d’investigació que s’han obert a partir 
de reaprofitar una dotació del Pla Estratè-
gic de Recerca i Investigació en Salut que 
havia quedat aturat. Són quatre milions 
d’euros per a 19 projectes de recerca esco-
llits entre 42 propostes presentades. Tant a 
casa nostra com a nivell mundial s’està in-
vestigant molt. El que passa és que les va-
cunes tarden el que tarden.

I quant trigarà, doncs?
Podem tenir un cop de sort, però el termini 
habitual per desenvolupar una vacuna és 
d’un any i mig ben bo. Crec que aquest 
temps s’escurçarà retallant tràmits, però 
primer cal l’encert científic de trobar la 
vacuna.

Hi ha hagut molta polèmica sobre la falta 
de tests de la Covid-19 per controlar la 
pandèmia i per al personal sanitari i es-
sencial. Ara ja n’hi ha suficients?
Hem tingut les mateixes complicacions 
que altres països. El virus és nou i va caldre 
muntar un sistema per fer les proves di-
agnòstiques PCR, inicialment amb el labo-
ratori de l’Hospital Clínic com a principal. 
Ara ja tenim una vintena de laboratoris 
fent aquestes proves.

I en què consisteix el Programa Orfeu de 
detecció massiva de la Covid-19?
El Programa Orfeu s’ha afegit a aquesta 
tasca de proves. Són centres de recerca no 

“S’ha controlat la situació 
epidemiològica; el més 
difícil serà mantenir el 
control en desconfinar”

“Les franges horàries 
calen per fer compatible 
la sortida al carrer de 
col·lectius diversos”

“No es tracta de si 
podem obrir la piscina 
o la platja aquest estiu, 
sinó de com”

vinculats a Salut que han aportat la seva 
capacitat de laboratori per amplificar el 
nombre de proves diàries que podem fer. 
Concretament 170.000 proves en sis set-
manes. No n’estem fent menys que en altres 
països, ben al contrari, som dels llocs on en 
fem més. Però el més important és identifi-
car on és útil fer-les i per a què serveixen.

Per a què serveixen les proves, doncs?
Les proves PCR et donen una foto del mo-
ment actual de forma individual, d’una per-
sona que pot ser positiva o negativa en 
aquell moment. I de forma col·lectiva quan 
ho fas en població de molt risc, per exemple 
a les residències de gent gran. És molt im-
portant perquè et permet prendre decisions 
i separar les persones positives de les nega-
tives tant si són simptomàtiques com si no.

Però no s’estan fent proves generalitza-
des. Per què?
Les proves PCR no serveixen per fer-les a la 
població en general. Aplicar-ho a la pobla-
ció sana i sense símptomes no ens donaria 
cap fotografia. Caldria fer-les cada dia i 
això és impossible. Això és així aquí i a 
qualsevol lloc del món.

I els tests ràpids?
Els que ens va enviar l’Estat no van servir, 
però altres tests serològics que hi ha al 
mercat els podem utilitzar per fer estudis 
poblacionals. Però no són una eina de di-
agnòstic. Ni les PCR ni els tests ràpids no 
serveixen a les empreses per prendre deci-
sions sobre els treballadors. Hi ha hagut la 
sensació que els tests ens ho havien de sal-
var tot, i no és així. Et salven en situacions 
concretes, com les residències, i per això 
s’han fet, quan hem pogut.

Hi ha grans empreses i sectors com el del 
futbol professional que preveuen fer-los 
servir per reiniciar l’activitat. És injust?

Això és injust, però sobretot genera una 
falsa sensació d’inseguretat per a la resta 
d’empreses i de treballadors. Se’m fa difí-
cil saber què faran diferent si saben que 
algú ha passat el coronavirus i, suposada-
ment, és immune, i altres no. És absurd. 
L’important a les empreses, com a la resta 
de la societat, són les mesures de precau-
ció que es puguin prendre. Les proves PCR 
i els tests serològics no serveixen per regu-
lar l’àmbit laboral.

Podrem saber l’abast real de la pandèmia 
a Catalunya? Hi ha hagut un gran embolic 
amb les dades.
Nosaltres ens hem esforçat molt per tenir 
la fotografia el màxim de gran possible. I 
per obrir les dades a la ciutadania. Amb 
transparència absoluta. Informant dels ca-
sos confirmats per proves PCR, però també 
dels possibles amb símptomes confirmats 
però sense prova feta. En tenim 50.000 
dels primers i més de 100.000 dels segons. 
Això és una fotografia molt més real que 
mirar només els casos confirmats per 
prova. I el mateix amb les defuncions, es-
tablint un mètode amb les funeràries. Pot 
ser que hi hagi algun cas que no era de Co-
vid-19, però segur que el còmput s’ajusta 
molt més a la realitat així.

Les residències han estat el forat negre 
d’aquesta crisi sanitària?
No. El que passa és que a les residències hi 
viuen persones grans, que són les més 
vulnerables.

Però amb un altre model es podria haver 
evitat? No a totes les residències ha pas-
sat el mateix.
En qualsevol cas hauria pogut passar el 
mateix. Les que no tenen cap cas positiu 
no vol dir que ho hagin fet millor que les 
que en tenen. Hi ha residències amb un 
nombre de morts elevats que no ho han fet 
malament, però el virus hi va entrar al 
principi, quan encara no coneixíem res de 
la malaltia ni disposàvem de les proves i 
els materials necessaris. Ara les residèn-
cies han entrat en el mateix circuit que els 
centres sanitaris i estan en la mateixa 
priorització.

Per acabar, ens vam mirar la Xina amb 
supèrbia i superioritat respecte a la 
Covid-19?
Crec ens la vam mirar en la distància, pen-
sant que la Covid-19 no arribaria a esten-
dre’s a escala mundial de la manera com 
ho ha fet. La mateixa OMS no ho preveia. 
Però en aquell moment vaig seguir-ho 
atentament i hi havia experts que ja em de-
ien que la Xina no ho estava fent mala-
ment, perquè no són uns incompetents i sa-
ben el que fan. Aquestes situacions no 
s’han de mirar mai amb supèrbia, sinó mi-
rant d’aprendre dels altres.
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La consellera Vergés amb els professionals del CAP Igualada Centre, el 22 d’abril passat.
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Una pacient rep l’alta en un hospital.

lògica econòmica, i cada vegada més per la 
vertiginositat de les tecnologies de la co-
municació. Som esclaus de formes de vida 
basades en el que Erich Fromm anomena 
la cultura del tenir, presoners d’una cons-
trucció psicològica i social que a escala glo-
bal inculca l’individualisme, el desig de 
posseir el que no tenim, el consumisme, 
l’arrogància de creure’s una espècie im-
prescindible, la competitivitat, el desamor, 
el conformisme, la pressa, l’absència de re-
flexió i el postureig. Tot això encoratjat 
pels imperatius d’un sistema capitalista i 
patriarcal que incita els individus a acumu-
lar sempre més riquesa i poder.
 No obstant això, ara hem estat colpejats. 
El coronavirus ha detingut hàbits i estils de 
vida establerts des de fa molt de temps. El 
temps s’ha tornat més flexible i les rutines 
quotidianes s’han relaxat o interromput. De 
sobte, tenim temps per connectar amb el 
nostre jo interior, per descobrir noves for-
mes de desenvolupament personal, de rela-
cionar-nos: cantar i aplaudir des dels bal-
cons, afrontar problemes familiars ocults 
sota la catifa, potenciar la capacitat d’empa-
titzar i tenir cura, etc. Ens adonem que vi-
vim frenèticament, que estem alienats, que 

assumim metes vitals que sovint no hem 
triat i de les quals no sabem com desvincu-
lar-nos. Sentim fins i tot que potser hem 
desaprofitat la nostra vida. Tagore identi-
fica l’arrel del problema amb aquestes pa-
raules: “Quan la vida interior no aconse-
gueix harmonitzar amb l’exterior, aquest 
interior se sent ferit i el seu dolor es mani-
festa a l’exterior d’una manera a la qual és 
difícil donar nom, o fins i tot descriure; és 
un crit que s’assembla més a un gemec que 
a paraules de contingut precís”.
 A la llum d’aquesta reflexió, s’imposa la 
pregunta de si estem disposats a acceptar 
que la pèrdua o destrucció de la nostra 
vida interior pot ser tan nociva com la des-
trucció del nostre entorn natural. És que 
viure una vida que ofega moltes de les pos-
sibilitats prometedores que hi ha en nosal-
tres no és una greu injustícia? No deu ser 
que vivim en un món en el qual, com re-
corda la poesia d’Eugenio Montale, des de 
fa temps naixem morts?
 La crisi del coronavirus ens ha portat a 
un confinament forçós amb els nostres 
propis pensaments i emocions. La vida nua 
flueix a l’interior de quatre parets amb to-
tes les seves contradiccions, angoixes i as-
piracions. Un confinament que ha deixat al 
descobert la nostra fragilitat individual i 
col·lectiva i, amb ella, el recordatori d’al-
guna cosa que havíem oblidat o ignorat: la 
nostra vulnerabilitat, la nostra contingèn-
cia i la nostra finitud. També ha posat en 
evidència, com deia el poeta, que l’ésser 
humà no és una illa, sinó una trama de re-
lacions en un món necessàriament inter-
dependent. Jo soc perquè tu ets, recorda la 
saviesa ancestral africana amb el concepte 
d’ubuntu. La nostra interdependència im-
plica un compromís compartit de cura.
 El confinament constitueix un impor-
tant repte per a la humanitat. Ha posat da-
vant els nostres ulls la necessitat d’una 
nova vida interior o, en termes més filosò-
fics, d’una nova ètica. Es parla molt de les 
oportunitats que s’obren per a un canvi de 
rumb social. Però no cal enganyar-se. No hi 
haurà una autèntica transformació social 
sense una profunda transformació de la 
nostra manera de ser col·lectiva i indivi-
dual. Recuperar aquesta vida interior s’ha 
tornat aclaparadorament difícil en la soci-
etat actual. Malgrat això, Benjamin Barber 
apunta el camí quan afirma: “La llibertat 
humana no es trobarà a les cavernes de la 
solitud privada, sinó a les sorolloses as-
semblees on dones i homes es reuneixen 
diàriament com a ciutadans i descobreixen 
en el discurs dels altres el consol d’una hu-
manitat comuna”. Potser l’anhelat descon-
finament portarà una nova oportunitat per 
redescobrir les múltiples veus que formen 
la nostra quotidianitat, per incidir en allò 
micro i donar-li a la gent el poder de parlar, 
decidir i actuar. Una cosa és certa: estem 
confinats, però no derrotats.

Confinats,  
però no 
derrotats

Aquest setmanari posa de 
nou en circulació continguts 
informatius necessaris per 
acostar-se a la realitat. Ho fa 
sense trencar el confinament, 
amb la publicació de les seves 
pàgines en format PDF, a l’espera 
de poder sortir de nou cada 
divendres amb exemplars 
en paper, a les places i carrers 
de Barcelona i de les poblacions
 del seu entorn.
 El Quinze torna amb 
informació sobre els principals 
interrogants del moment, entre 
els quals els que hem pogut 
plantejar per a aquest número a 
la consellera de Salut de la 
Generalitat, Alba Vergés.
 La redacció i els col·labora-
dors de Públic no han deixat de 
treballar per obtenir, seleccionar, 
processar i difondre informació 
útil per a la ciutadania a través de 
www.publico.es i www.diaripu-
blic.cat, però el respecte per les 
mesures de distanciament físic 
entre persones van aconsellar  
la interrupció de la distribució 
presencial en paper d’El Quinze 
als més de cinquanta punts de 
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na on es realitzava puntualment.
 No hem volgut deixar passar 
més temps, però, sense plantar 
cara als efectes nocius de la 
Covid-19 des de l’àmbit que ens 
pertoca, la comunicació, també 
des de les pàgines d‘El Quinze, en 
format digital, al qual us convi-
dem a subscriure-us a través de: 
https://re.publico.es/ventajas.

‘El Quinze’  
no es resigna 
al silenci  
que imposa 
la Covid-19
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A l llarg de les darreres set-
manes he llegit i escoltat 
erudites anàlisis sobre el 
fenomen de la pandèmia 
abordades gairebé sem-
pre des d’una perspectiva 
macro: que si el capita-

lisme, que si la lluita per l’hegemonia mun-
dial, que si la geopolítica imperial, que si la 
incompetència dels governants i molts al-
tres factors explicatius de per què estem 
com estem. No nego la importància i la ne-
cessitat d’aquestes anàlisis, però de vega-
des obliden que el problema de les grans 
transformacions econòmiques, socials i 
polítiques ocorregudes al llarg de la histò-
ria de la humanitat és que aquestes poques 
vegades s’han acompanyat de canvis signi-
ficatius en la nostra fibra ètica i emocional. 
Pretenem canviar el món sense canviar-nos 
a nosaltres mateixos.
 No hi ha dubte que per superar aquesta 
i les successives pandèmies que vinguin ne-
cessitarem canvis estructurals, però sobre-
tot necessitarem canvis de comportament 
capaços d’alterar el sentit profund de la con-
vivència. No em refereixo als canvis d’higi-
ene que els experts en salut recomanen per 
frenar la propagació del virus –rentar-se les 
mans amb més freqüència, usar mascare-
tes, guardar la distància social prescriptiva, 
etc.–. Tampoc no parlo de les restriccions de 
drets que els governs diuen que estan desti-
nades a protegir les persones –prohibició de 
desplaçaments, peticions de permanència 
a la llar o tancaments de negocis, entre al-
tres mesures–. Em refereixo a canvis en allò 
que anomenem estil de vida, canvis en la 
nostra forma de ser i de relacionar-nos.
 La majoria de nosaltres estem cegats 
per les trampes que ens para la nostra prò-
pia cultura. Des de la Revolució Industrial, 
el nostre ritme de vida està impulsat per la 

Antoni Aguiló
Filòsof del Centre 
d’Estudis Socials de la 
Universitat de Coïmbra
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Focus Pandemia del coronavirus

Un informe de Salut 
pronosticaba llegar  
a las 13.000 muertes 
en el peor de los casos

das, el momento actual es esperanzador: 
“Hemos mejorado. La presión en las salas i 
en los servicios de urgencias o el número 
de pacientes en la UCI [Unidad de cuida-
dos Intensivos] es mucho menor”.
 López-Contreras coincide en que, con 
estas cifras en la mano, es el momento de 
afrontar el desconfinamiento, aunque esto 
implique abordar también la posibilidad 
de que el coronavirus vuelva a repuntar: 
“No tenemos otra opción. No se puede sos-
tener. Está claro que estas cifras a la baja 
son a causa del confinamiento, pero ten-
dremos que afrontar los nuevos rebrotes, 
aunque espero que ninguno llegue a lo 
peor de esta crisis”.

Menos de 1.000 pacientes en la UCI
Durante el repunte de contagios y hospita-
lizaciones, las plantas de UCI de Catalunya 
llegaron a estar entorno al 85% de su capa-
cidad, tal como anunciaba Vergés en las 
ruedas de prensa diarias del Govern du-
rante la última semana de marzo. Y esto, te-
niendo en cuenta que el número de camas 
se triplicó durante la segunda quincena de 

ese mismo mes. Esta semana, el Govern 
anunció que los ingresados en las UCI ya 
eran menos de 1.000: “Teníamos miedo a la 
saturación del sistema, y esperemos que es-
tos rebrotes no nos lleven otra vez a temerla. 
Pero también he tenido miedo, y lo tengo, 
porque las víctimas no han sido tan mayores 
como decían: 60 años no son nada”.
 El hartazgo del confinamiento está a 
punto de iniciar su conclusió para la gran 
mayoría de personas, que podrán empezar 
a planificar salidas para hacer deporte e in-
cluso para tomar algo en las terrazas al 
30% de su capacidad. Quienes ya han pi-
sado las calles son los menores de 14 años, 
una medida que generó algunas estampas 
de plazas a rebosar de gente muy critica-
das. A pesar de ello, López-Contreras con-

Maria Rubio  
BARCELONA

E l confinamiento para hacer 
frente a la crisis del corona-
virus llega a su octava se-
mana en todo el Estado, 
después de ser decretado el 
pasado 14 de marzo por el 
presidente español, Pedro 

Sánchez. Las perspectivas comienzan a ser 
más favorables, tal como ya adelantó la 
consellera de Salut de la Generalitat, Alba 
Vergés, cuando anunció ahora hace dos se-
manas que en Catalunya ya se había supe-
rado el pico de contagios, registrado el 8 de 
abril, y el de ingresos, el 12 de abril. Aun 
así, la prudencia marca el momento actual, 
después de un mes y medio protagonizado 
por las divergencias entre gobiernos en la 
gestión de la crisis, una emergencia sanita-
ria contenida por los profesionales, la pará-
lisis económica y la pesadilla principal, la 
cifra de muertos, que pese a las buenas 
nuevas, sigue creciendo.
 Hace poco más de un mes, el Departa-
ment de Salut hacía público un informe en 
el cual pronosticaba que se podría llegar a 
las 13.000 muertes y 120.000 contagios en 
el peor de los escenarios. Hoy en día, y con 
la curva recientemente doblada, Cata-
lunya ya ha superado las 10.000 defuncio-
nes y los 50.000 casos confirmados, pero 
además contabiliza 110.000 más como 
sospechosos. El jefe clínico de Enfermeda-
des Infecciosas del Hospital de Sant Pau, el 
epidemiólogo Joaquín López-Contreras, 
asegura que, a pesar de las cifras acumula-

El Govern mira hacia  
el desconfinamiento  
una vez superado  
el pico de contagios  
y hospitalizaciones. 
La ocupación de camas 
de UCI se mantiene 
a la baja un mes 
después de aumentar
su capacidad al triple

El confinamiento está a punto  
de iniciar su conclusión para la 

mayoría de personas, que podrán 
planificar salidas para hacer 

deporte o tomar algo en terrazas.

Catalunya 
dobla la 
curva de la 
Covid-19 con 
prudencia
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por Sánchez y aprobados por el Congreso, 
que, según la Generalitat, solo buscan re
constituir el espacio de las autonomías 
aprovechando la coyuntura actual. Por 
otra parte, Torra ya ha anunciado que con
vocará su propia mesa de reconstrucción 
de Catalunya después del coronavirus, una 
propuesta que en el Parlament encontró la 
complicidad del PSC y de un Ciudadanos 
más conciliador de lo habitual. De lo que 
apenas se ha hablado es de la mesa de diá
logo sobre el conflicto territorial, ente
rrada bajo la emergencia sanitaria aún con 
las diferencias bien latentes.

La caída del PIB
El balance económico es el más incierto, 
puesto que aún quedan por ver los estragos 
que dejará el parón del confinamiento, el 
mismo que obligó a este diario a parar en 
seco la distribución del semanario El Quin-
ze y que ahora se recupera adaptado en 
PDF. Lo que ya es palpable es que la pan
demia ya había obligado a bajar la persia
na a más de 85.000 empresas en todo el Es
tado a mediados de abril, los peores datos 
trimestrales de paro en Catalunya en siete 
años y casi 700.000 trabajadores afectados 
por ERTE. El Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) también anticipó una caída del 
8% del PIB español para este año, la más 
fuerte desde la Guerra Civil, así como un 
aumento de la tasa de paro de hasta seis 
puntos. La estimación puede quedarse cor
ta, y el Banco de España la eleva al 13% en 
el peor escenario que contempla.
 El impacto en la economía doméstica de 
todas estas cifras llevó a convocar la pri
mera huelga de alquileres el 1 de abril, im
pulsada por los sindicatos de inquilinos, 
dado que el Gobierno español, si bien 
aprobó una moratoria para el pago de hipo
tecas, no ha paralizado el de los alquileres 
a pesar de las demandas del Govern y de 
ayuntamientos como el de Barcelona. Y en 
aquellas casas donde haya algún miembro 
afectado por un ERTE puede que ni hayan 
recibido la prestación del paro que le co
rresponde: de los casi 700.000 empleados 
suspendidos en Catalunya, solo 100.000 
han ingresado el pago mensual del SEPE, a 
causa del colapso de la Administración por 
el gran número de afectados.

sidera que, en estos momentos, la ciudada
nía está muy concienciada de los peligros 
que supone el virus y de la necesidad de 
protegerse: “La gente ha demostrado tener 
espíritu cívico, conciencia, no solo de auto
protección, sino también de protección a 
terceros. Ellos nos dan las gracias a los sa
nitarios; a nosotros también nos toca dar
les las gracias a ellos. Confío en que todos 
seamos suficientemente sensatos a partir 
de ahora para hacerlo bien”.

La mirada centralista
Lo que también se ha visto durante estas 
semanas son las chispas que han saltado 
entre el Govern y el Gobierno español, 
quienes han disentido constantemente en 
las medidas para abordar la crisis, empe
zando por la recentralización de las com
petencias que desagradó profundamente 
al presidente de la Generalitat, Quim Tor
ra. La demanda de la recuperación de es
tas competencias ha marcado todas las 
ruedas de prensa del Govern, y lo hace con 
especial intensidad en estos momentos, 
cuando Torra insiste en la necesidad de 

López-Contreras apunta 
que, a pesar de las cifras 
a la baja, se tendrán que 
afrontar nuevos rebrotes

La Covid-19 suma  
más de tres millones  
de infectados en  
todo el mundo
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En Europa se debate airadamente 
sobre la necesidad de un Plan 
Marshall 2.0 para paliar el desas-
tre económico. Se habla de 
movilizar un fondo de reconstruc-
ción de hasta 1,5 billones de euros, 
aunque la gran batalla –que 
enfrenta sobre todo a los Países 
Bajos con Italia, Francia y España, 
y con Alemania con una posición 
más cercana a los holandeses–  
es si estos fondos se transferirán  
a los estados vía préstamos  
–o sea, con más endeudamiento 
de cada uno de ellos– o, como 
quieren París, Roma y Madrid, vía 
transferencias, sin hinchar sus  
ya enormes deudas públicas. Con 
todo, el ligero respiro del impacto 
del virus es también una tónica 
europea. El continente prepara  
un desconfinamiento gradual 
después de semanas de crisis: 
Italia es el país con más fallecidos, 
mientras que España lidera el 
ranking de casos, el Reino Unido 
es el país con más positivos 
actuales y Francia tiene la mayor 
tasa de mortalidad. En la otra cara 
de la moneda está Alemania, que 
goza de tener el mayor porcentaje 
de curados, y Portugal, que 
disfruta de la letalidad más baja. 
En todo el mundo, Estados 
Unidos, España, Italia, Alemania, 
el Reino Unido, Francia y Turquía 
son los países más afectados 
según datos registrados, adelan-
tando a China y superando la 
barrera de los 100.000 contagios. 
En Asia ya piensan en cómo frenar 
una segunda ola, después de que 
la ciudad china de Harbin haya 
sufrido un rebrote que esperan 
que no vuelva a contagiar a todo  
el mundo. La Covid-19 ha logrado 
infectar a más de tres millones  
de personas en todo el planeta.

Europa respira 
después de lo peor

adecuar al detalle la vuelta a la normali
dad según las necesidades específicas de 
cada territorio: “Si algo ha quedado claro 
en la fase de confinamiento es que la cen
tralización no ha funcionado”, decía en su 
última comparecencia. La división por pro
vincias molesta profundamente al Govern, 
quien cree que es una división territorial 
que no responde a las necesidades de la 
ciudadanía: “Catalunya vuelve a 1833”, 
decía en Twitter el president Quim Torra.
 Las diferencias también se hicieron evi
dentes en el Congreso de los Diputados el 
pasado 22 de abril, cuando se votó la ter
cera prórroga del confinamiento con la 
abstención de ERC y los votos en contra de 
JxCat y la CUP. Los partidos independen
tistas creen que Sánchez está priorizando 
el retorno de la actividad económica por 
delante de la salud de la gente, sobre todo 
a partir del desconfinamiento parcial, que 
permitió que los trabajadores que no pu
dieran hacer teletrabajo acudieran a sus 
centros laborales a partir del 13 de abril.
 Tampoco gusta la propuesta de refun
dar los Pactos de la Moncloa, impulsados 
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Área restringida para enfermos 
de Covid-19 en el Hospital Trueta.

Profesionales  poniéndose 
los equipos de protección.



casos de “cibervigilancia sanitaria” a tra-
vés de aplicaciones de geolocalización y 
rastreo para combatir la propagación del 
virus y advierte de la tentación autoritaria: 
“Cuando se haya acabado con este azote, 
las autoridades, en el mundo entero, po-
drían desear utilizar la vigilancia para sen-
cillamente controlar mejor la sociedad” y 
“paraísos de la cibervigilancia, Corea del 
Sur, Singapur, Taiwán y China, podrían 
erigirse en los modelos del porvenir”.

Gestos de insolidaridad
Así, hemos visto gestos de solidaridad, 
pero también de insolidaridad: el retorno 
al egoísmo nacional, en el que “estados ve-
cinos y amigos no han dudado en lanzarse” 
a competir por mascarillas y otro material 
sanitario, mientras en “la vida cotidiana, la 
sospecha y la desconfianza han crecido” y 
los “fanáticos ultraliberales no han tar-
dado en reclamar sin tapujos la elimina-
ción maltusiana de los más débiles”. Asi-
mismo, se ha producido una “apoteosis de 
la desinformación” y por las redes sociales 
y sistemas de mensajería móvil circulan 
“montañas de mentiras” y de “rumores y 
engaños”. Son tantos los bulos y teorías de 
la conspiración que resulta imposible “ha-
cer una lista exhaustiva” de ellos.
 Ramonet termina apelando a “reformu-
lar el contrato social y avanzar hacia más 
altos niveles de solidaridad comunitaria y 
mayor integración social”. Y lanza un aviso 
serio: tras la gripe española no se construyó 
ninguna sociedad justa, Occidente se en-
tregó “con un apetito desenfrenado” a “una 
euforia artificial y alienante que acabaría 
estrellándose, diez años después, contra el 
crack bursátil de 1929 y la Gran Depre-
sión”. En paralelo, “en Italia, una doctrina 
nueva llegaba al poder”. Una doctrina, 
apostilla, que “estaba destinada a tener 
mucho éxito, su nombre: el fascismo”.

El director de ‘Le Monde 
diplomatique’ diagnostica 
el impacto de la crisis en 
uno de sus últimos artículos 
y plantea escenarios  
de futuro, algunos de ellos  
propios de “dictaduras  
de ciencia ficción”

termine la vida ya no será igual”: las políti-
cas del “largo autismo neoliberal” se han 
demostrado “absurdas” y se “habla ahora 
abiertamente de nacionalizar, de relocali-
zar, de reindustrializar, de soberanía 
 farmacéutica y sanitaria”. Pero el miedo 
también “aviva el deseo de Estado, de au-
toridad, de orientación”. En las relaciones 
internacionales se “ha desbaratado por 
completo el tablero de ajedrez del siste-
ma-mundo” y el coronavirus “asesta un 
golpe muy duro al liderazgo mundial de 
Estados Unidos, que no ha sabido ayudarse 
a sí mismo ni ayudar a nadie”, incluso si, 
como escribe el autor, “esta pandemia es la 
catástrofe más previsible” en su historia.
 “Lo que parecía distópico y propio de 
dictaduras de ciencia ficción se ha vuelto 
normal”, afirma Ramonet, que cita varios 

cómo la globalización –la factoría puede 
estar en Asia, pero los inversores que pro-
mueven este modelo están en Nueva York 
o Londres– impide culpar a un solo país, 
por lo que conviene hablar más de geogra-
fías relacionales que de absolutas.
 Un artículo muy comentado ha sido el 
de Ignacio Ramonet para Le Monde diplo-
matique. Se trata de un texto largo, más un 
ensayo que un artículo propiamente dicho. 
En él reflexiona sobre las causas de la pan-
demia, su gestión y su impacto político, so-
cial y económico. El periodista califica la 
pandemia de “hecho social total”, es decir, 
que “convulsiona al conjunto de las rela-
ciones sociales y conmociona a la totalidad 
de los actores, de las instituciones y de los 
valores”. Según Ramonet, estamos ante un 
mundo que “se derrumba”. “Cuando todo 

El autor alerta de 
una “apoteosis de la 
desinformación” con 
“montañas de mentiras”

Ramonet califica la  
crisis de “hecho social 
total” que convulsiona  
el conjunto de relaciones

S on muchos los artículos pu-
blicados en lo que llevamos 
de pandemia y sin duda ha-
brá muchos otros más. Lejos 
de mejorar un ecosistema 
mediático como el nuestro, 
por lo demás muy degra-

dado, la crisis del coronavirus ha produ-
cido una neoplasia: una multiplicación 
anormal del tejido, posiblemente maligna. 
Ya habrá otro momento y otro lugar para 
zanjar el asunto, pero como el espacio es li-
mitado, mejor centrémonos en los que va-
len la pena. Por ejemplo, en los del biólogo 
Rob Wallace explicando cómo el agribusi-
ness, con su modelo de agricultura y gana-
dería intensivas, multiplica las posibilida-
des de que se produzcan pandemias cada 
vez más agresivas. Wallace señala además 

Presente y futuro
Ramonet, 
la Covid-19 y el  
mundo del mañana
Àngel Ferrero

Agentes cívicos municipales se desplazan a un domicilio.

Revista de premsa Crisis sanitaria
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A dalt, infants al carrer el primer dia que podien sortir. A sota, el president Pedro Sánchez.

l’aire lliure, i caldrà evitar les visites a al-
tres domicilis. Hotels i allotjaments turís-
tics podran començar a operar, tot i que les 
zones comunes seguiran tancades. Reobri-
ran les biblioteques i hi haurà actes i espec-
tacles culturals de menys de 30 persones 
en llocs tancats, i 200 a l’aire lliure, i es po-
dran visitar els museus. També es reinicia-
ran la producció audiovisual i els rodatges 
de pel·lícules i sèries. Els llocs de culte es-
taran oberts, a un terç de l’aforament.
 El 25 de maig, si les dades ho avalen, es 
passarà a la fase 2. El curs escolar comen-
çarà al setembre, però aquesta fase ja con-
templa l’obertura de centres educatius per 
fer activitats de reforç, garantir que els in-
fants menors de sis anys amb pares que tre-
ballen presencialment puguin ser-hi ate-
sos, i la celebració de les proves PAU. 
També es podran tornar a visitar persones 
amb discapacitat que visquin en residèn-
cies i centres tutelats, exceptuant les resi-
dències de gent gran.
 A partir d’aquest moment es podrà anar 
a la segona residència, però sempre que es 
trobi a la mateixa província, ja que els des-
plaçaments interprovincials no estaran au-

El president del Govern 
espanyol, Pedro Sánchez, 
descarta retornar les 
competències com exigeix 
la Generalitat i reafirma 
que la desescalada  
serà pilotada pel  
Ministeri de Sanitat

Emma Pons Valls 
BARCELONA

E l pla de desescalada estatal 
tindrà quatre fases, es deli-
mitarà per províncies i està 
previst que acabi a finals de 
juny, quan entrarem en 
l’anomenada “nova norma-
litat”. El president del Go-

vern espanyol, Pedro Sánchez, que l’ha 
anunciat aquesta setmana, descarta que les 
comunitats autònomes recuperin les com-
petències centralitzades per l’estat d’alarma 
i ha reafirmat que el procés de desescalada 
serà pilotat pel Ministeri de Sanitat. Tot i 
que la unitat territorial sigui la província, hi 
podria haver “excepcions” negociades amb 
les Administracions, segons Sánchez.
 El president de la Generalitat, Quim 
Torra, ha lamentat que no s’hagin escoltat 
les peticions catalanes i considera el pla 
com un “greu error”. “Catalunya torna al 
1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barce-
lona. Tota l’experiència de gestió de la sani-
tat a Catalunya per regions i àrees sanità-
ries, a la paperera”, ha afirmat en un tuit. La 
Generalitat apostava per una desescalada 
basada en la territorialització de l’Àrea Bà-
sica de Salut (ABS) i havia demanat que es 
modifiqués o suspengués l’estat d’alarma 
per recuperar les competències, com ho ha-
vien fet altres comunitats autònomes.
 El procés aprovat pel Govern espanyol 
es divideix en quatre fases, cada una amb 

La unitat territorial  
és la província, però hi 
pot haver “excepcions” 
negociades

Un pla en quatre  
fases, per províncies  
i fins a finals de juny

una durada mínima de dues setmanes, i el 
pas de l’una a l’altra dependrà de l’evolució 
de quatre indicadors oberts a la consulta 
de la ciutadania. Es tracta de la capacitat 
del sistema sanitari, que ha d’estar prepa-
rat per atendre hipotètics rebrots; l’evolu-
ció epidemiològica, segons el nombre de 
contagis i la velocitat de la transmissió del 
virus; la implantació de mesures de protec-
ció col·lectives en comerços i transports; i 
les dades de mobilitat i socioeconòmiques 
de cada territori. Passar d’una fase a una 
altra no descarta que es pugui tornar en-
rere, si les dades empitjoren.
 Quan comença la desescalada? Oficial-
ment, gairebé totes les  províncies entraran 
en la fase 0 el 4 de maig. Algunes illes, com 
Formentera, a les Illes Balears, i el Hierro, 
la Gomera i la Graciosa, a les Canàries, en-
traran directament a la fase 1 pel baix ni-
vell de contagis. La fase 0 permet l’ober-
tura d’alguns locals amb cita prèvia, com 
restaurants que preparin menjar per em-
portar, perruqueries que compleixin les 
mesures de seguretat i petits locals que pu-
guin oferir una atenció individualitzada. 
En aquesta fase també s’inclouen les sorti-
des a l’aire lliure per passejar i fer esport, 
també dels adults, mesura que entra en vi-
gor aquest dissabte.
 Els esportistes professionals i federats 
podran començar a entrenar-se a partir de 
dilluns, tot i que de forma individual, i 
també es reiniciaran els entrenaments bà-
sics de les lligues professionals. En aquesta 
fase s’intensificarà la preparació de tots els 
locals públics, amb senyalització i mesures 
de protecció, de cara a les properes fases.

Obertura de locals i comerços
Segons el Govern espanyol, l’11 de maig es 
passarà a la fase 1, que ja implicarà l’ober-
tura de locals i petits comerços de forma 
generalitzada, tot i que sempre amb limita-
cions d’aforament al 30% i complint les 
mesures de protecció i distància social. Hi 
haurà un horari preferent per a les perso-
nes més grans de 65 anys. Les terrasses de 
bars i restaurants reobriran, amb un 30% 
de l’aforament, i ja podrem trobar-nos en 
grups reduïts, tot i que preferentment a 
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toritzats fins al final del procés de descon-
finament. S’autoritzaran també els 
casaments i s’ampliaran els assistents per-
mesos als funerals. L’interior dels bars i els 
restaurants reobrirà al públic, però amb un 
terç de l’aforament total.
 El món cultural també rebrà un petit 
respir en aquesta fase, perquè cinemes, te-
atres i auditoris podran obrir, però només 
amb un terç del seu aforament habitual. Es 
podran tornar a visitar monuments i equi-
paments culturals, i assistir a conferències. 
S’ampliarà l’aforament permès en especta-
cles i actes culturals, a 50 persones si són 
en un espai interior o a 400 si són a l’aire 
lliure, i es permetran els esdeveniments es-
portius a l’aire lliure en les mateixes condi-
cions. Podran reobrir els centres comerci-
als, però sense accés a les zones comunes.

La fi del teletreball
Per últim, la fase 3 –que podria començar 
el 8 de juny– és l’última abans del retorn a 
una “nova normalitat”. En aquesta fase es 
preveu que els treballadors que estan fent 
teletreball puguin tornar als seus llocs de 
feina, tot i que amb estrictes mesures de 
seguretat i higiene i amb horari esglaonat. 
El transport públic tornarà a l’oferta habi-
tual d’abans de l’emergència sanitària. En 
aquesta fase ja es preveu que les persones 
vulnerables o amb patologies prèvies pu-
guin començar a tenir contactes socials 
més enllà de les persones amb qui convi-

L’11 de maig podran  
obrir els petits comerços  
i les terrasses, però  
a un 30% de l’aforament

Torra lamenta que 
no s’hagi escoltat 
Catalunya i considera  
el pla un “greu error”

La Generalitat proposa 
un pla de desescalada 
propi per a Catalunya

El pla no estableix 
dates, pendents 
de l’evolució 
epidemiològica

El Govern aposta per 
una gestió territorial 
segons les àrees  
del sistema de salut

ho estan estudiant i en els pròxims dies 
donaran “una resposta concreta”.
 Les franges horàries proposades 
pel Govern són: de 6 a 8 del matí, 
pràctica esportiva individual, ja sigui 
caminar, córrer o desplaçar-se amb 
un mitjà individual; de 8 a 9, mobili-
tat laboral per als treballadors que no 
poden fer teletreball; de 9 a 11 es de-
dica a la mobilitat de gent gran i per-
sones amb discapacitat amb necessi-
tat de l’acompanyament d’una tercera 
persona; d’11 a 13, franja dedicada 
als passejos d’infants fins a 5 anys. Pel 
que fa al migdia, entre 13 i 16 hores es 
deixa una franja lliure per si els ajun-
taments han de netejar i desinfectar 
espais. De 16 a 18 es dedica als passe-
jos dels menors entre 6 i 13 anys; de 
18 a 20 als joves de 14 a 17 anys i 
adults que no es desplacen al centre 
de treball; i a partir de les 19 fins a les 
21, pràctica esportiva.
 D’altra banda, el pla de desconfi-
nament de la Generalitat també esta-
bleix diferents fases, els indicadors 
per passar d’una a l’altra i els meca-
nismes de seguiment i control en tot 

E. P. V. 
BARCELONA

La Generalitat compta amb el seu 
propi pla de desconfinament, aprovat 
pel Procicat i elaborat a partir de les 
recomanacions del doctor Oriol Mitjà 
i una vintena d’experts sanitaris del 
sistema de salut català. El document, 
però, queda relegat a unes recomana-
cions, ja que, a causa de l’estat 
d’alarma, la Generalitat no té les com-
petències per aplicar-lo. El president 
del Govern, Quim Torra, ha repetit en 
diverses ocasions que el desconfina-
ment cal gestionar-lo des del territori 
perquè “no es pot fer des de 600 qui-
lòmetres sense tenir en compte les 
particularitats de Catalunya”. Torra 
va proposar al president espanyol, Pe-
dro Sánchez, tres maneres per po-
der-ho fer: aixecar l’estat d’alarma, 
que aquest continuï vigent en altres 
comunitats però no a Catalunya, o 
que es modifiqui i estableixi que l’au-
toritat competent per desenvolupar el 
desconfinament és la Generalitat. De 
moment, però, el Govern espanyol no 
contempla cap d’aquestes opcions i 
seguirà liderant el desconfinament.
 Tot i això, el Govern ha elaborat 
una proposta de franges horàries per 
regular les sortides al carrer dels in-
fants –que ho poden fer des del 26 
d’abril– i la població general –a partir 
de dissabte vinent–, i així evitar aglo-
meracions i esglaonar les sortides. Al-
tres comunitats autònomes també ho 
han proposat, i Sánchez va afirmar que 

El Govern recomana 
unes franges horàries 
per regular les sortides 
d’infants, adults i gent 
gran, però de moment 
queden relegades a 
recomanacions per la 
manca de competències
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moment de l’epidèmia. Els indicadors 
necessaris per iniciar-lo i donar pas 
d’una fase l’altra són similars als del 
pla espanyol: evolució epidemiolò-
gica, amb una tendència sostinguda a 
la baixa de nous contagis i propagació 
de la malaltia; recuperació de la capa-
citat del sistema sanitari; i la garantia 
de controlar la infecció amb proves a 
la població, la capacitat d’aïllar els 
positius i traçar-ne els contactes.

El rol de l’atenció primària
El Govern aposta per una gestió dife-
renciada territorialment, però no se-
gons províncies, sinó utilitzant com a 
unitat territorial l’Àrea Bàsica de Sa-
lut (ABS). Això emfatitza el rol de 
l’atenció primària en el control de 
l’epidèmia. El pla adverteix que men-
tre no hi hagi vacuna o tractament 
“s’haurà d’alternar la fase de confina-
ment i la de desconfinament”.
 El pla català estableix cinc passos 
fins a arribar a la “nova normalitat”. En 
primer lloc, la tornada de les persones 
sanes a llocs de treball no essencials, 
que el Govern considera que ja es va 
dur a terme amb l’aixecament del con-
finament total, el 13 d’abril. El segon 
pas és el desconfinament parcial de 
sectors concrets, que inclou permetre 
la pràctica esportiva i els passejos tant 
de menors com de gent gran, ordenat 
tot en les franges proposades.

Sense cap data prevista
Reobrir botigues i celebrar esdeveni-
ments de menys de 30 persones està 
inclòs en el tercer pas del desconfina-
ment, sempre condicionat per les ca-
racterístiques dels espais, com l’afora-
ment o el tipus de producte. Aquí ja es 
podria autoritzar l’obertura de cafete-
ries i restaurants, tot i que “amb me-
sures especials” i en funció de cada 
casuística. El quart pas és la reober-
tura d’escoles i equipaments espor-
tius i culturals, i finalment, el cinquè 
inclou la recuperació dels esdeveni-
ments de més de 30 persones.
 En cap cas s’estableixen dates, 
subjectes a l’evolució epidemiològica 
i la recuperació del sistema sanitari.
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uen. Reobriran discoteques i bars noc-
turns amb un terç de la seva capacitat.
 En aquesta fase, ja a l’estiu, es permetrà 
la reobertura de platges, ja que la manca 
de turisme facilitarà que no hi hagi aglo-
meracions i això permetrà mantenir la dis-
tància de seguretat. També s’autoritzaran 
els partits amb públic, amb un terç d’afora-
ment, i reobriran els gimnasos, amb el ma-
teix aforament i sense fer ús de vestuaris.
 En principi, doncs, l’última setmana de 
juny s’acabaran les restriccions socials i 
econòmiques, però continuarà la vigilàn-
cia epidemiològica, i el Govern espanyol 
recorda que s’hauran de mantenir les me-
sures d’higiene i protecció personal “fins 
que hi hagi una vacuna”.



Un perfil del director  
del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias 
Sanitarias y portavoz de 
Sanidad en la lucha contra 
el coronavirus

Henrique Mariño  
MADRID

E l aleteo de las cejas de Fer-
nando Simón en la Mon-
cloa podría provocar un 
huracán al otro lado del 
mundo, que viene siendo 
este, reducido a los metros 
cuadrados de superficie 

útil de nuestros hogares. Sin embargo, su 
ceño no se frunce y permanece inmutable 
sobre las cuencas de sus ojos, a juego con 
las caracolas grises enroscadas en su pelo. 
El emisario de la pandemia, pues alguien 
debe ponerle voz a los efectos de la enfer-
medad, responde pacientemente a las pre-

guntas de la prensa, hasta que alguien 
cuestiona la disminución de los falleci-
mientos. El epidemiólogo encoge los hom-
bros y deja que responda la evidencia: “Lle-
vamos cinco semanas aislados”.
 Simón aparece en la ventana situada 
frente a nuestro sofá. Viste jersey de punto 
y parece que el habla se le ha ido rasgando 
con los meses, como a un flamenco viejo. 
No obstante, este médico zaragozano de 
59 años ya se expresaba así antes de dar el 
parte del coronavirus: un timbre afónico 
y agudo, ronco y aflautado, que desglosa 
las cifras de altas y bajas, de vivos y muer-
tos. Parece que siempre ha estado ahí, 
como Santiago Pemán, el hombre del 
tiempo de la TVG que durante dos déca-
das nos advirtió de las nubes y claros con 
posibilidad de chubascos.
 Un pronóstico aplicable al director del 
Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, pues al principio 
no se percató de la presencia de nimbos y 
terminó cayéndole un chaparrón. Llo-
viese o no, siempre se ha mojado. Su na-
turalidad ante el micrófono le ha llevado 
a difundir algún detalle inoportuno, a 
reírse sanamente tras una ráfaga de fla
shes que inmortalizaban sus aspavientos 
o a comunicar con un lenguaje coloquial 

rante la crisis del ébola, algo que no debe-
ría extrañar, pues Ana Mato no era capaz 
de distinguir un tigre de un jaguar. A partir 
de entonces, ha sido el portavoz que le ha 
plantado cara a la listeriosis o a la gripe A. 
Más que de escudero del Gobierno, ha ejer-
cido de escudo, amortiguando las embes-
tidas de estas enfermedades en el Ejecutivo 
de turno, consciente del riesgo de abolla-
dura. Sin embargo, quienes lo usaron para 
protegerse ahora piden su cabeza.
 Estaba ahí para espantar el temor, aca-
llar la alarma y evitar el catastrofismo, aun-
que eso lo llevaría a ser acusado de nega-
cionista. Su rostro afable chocó contra un 
virus extraño que se reveló como letal, de 
ahí sus errores en diferido. Era un ciego que 
se adentraba en el claro, igual que ahora los 
iluminados se regodean en la oscuridad. 
Lógicamente, se ha equivocado, su espon-
taneidad le jugó malas pasadas y tuvo que 
rectificar algunas medidas, pero quieren 
hacerle pagar hasta el confinamiento de la 
ciudadanía en aras de la libertad.
 El precio ha sido caro: él mismo resultó 
contagiado, si bien regresó de entre los in-
fectados para desmentir los bulos y dar 
consejos con sus maneras llanas y pedagó-
gicas. Hemos vuelto a ser testigos de su dis-
curso templado, su confinidad catódica y 
su mensaje pacífico esquivando los proyec-
tiles de una terminología bélica.

Fallos comprensibles
Blanco de ataques incesantes y sometido a 
una gran presión, cometió fallos compren-
sibles. La historia se encargará de juzgar 
otros: ¿Subestimó la pandemia?, ¿reac-
cionó tarde?, ¿divulgó información que no 
se ajustaba a la realidad? Si fuese impar-
cial, también deberían subir al estrado a 
los aprendices de verdugo, quienes han lle-
gado a criticar su vestimenta.
 El cansancio reflejado en sus ojeras 
acompaña el desgaste sufrido como ima-
gen del Gobierno. Sosegada vacuna contra 
la histeria, con sus cejas impertérritas ante 
las preguntas que cuestionaban unos datos 
que infundían esperanza, achicaba el 
efecto mariposa o la teoría del caos. “La ex-
plicación es obvia y le agradezco que nos 
permita poner en valor el esfuerzo de to-
dos”, respondía. “Las medidas pueden ser 
duras e incluso no entenderse, pero están 
bien pensadas. Lo estamos consiguiendo, 
no lo tiremos ahora por tierra”.
 Cuando regrese al futuro y todo esto 
quede atrás, quizás le gustaría viajar al pa-
sado, como Doc al volante de su DeLorean. 
No cabe duda de que su modestia le llevaría 
a corregir ciertas intervenciones, enmen-
dar los fallos y prevenir tantos fallecimien-
tos, aunque pasaría por alto algunos deta-
lles que lo honran, como asumir en público 
errores ajenos como si fuesen propios.

Puede leer la versión ampliada en Público: 
https://bit.ly/3f2ZJYP

Después de la calma 
llega la tormenta

No extraña que fuese 
portavoz con Ana Mato, 
incapaz de distinguir  
un tigre de un jaguar

Más que de escudero  
del Gobierno, ha ejercido 
de escudo, consciente 
del riesgo de abolladura
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Actualitat Fernando Simón

la evolución de un mal desconocido cuyos 
destrozos nadie habría previsto.
 El 31 de enero, cuando Wuhan solo 
eran cinco letras, afirmó que creía que en 
España apenas se diagnosticaría algún 
caso. Pese a su acostumbrada prudencia, la 
hemeroteca no perdona: “Esperemos que 
no haya transmisión local. Si la hay, será 
muy limitada y controlada”. Ahora es fácil 
echarle en cara que el país se haya cubierto 
de nubarrones, cuando hasta el cerillero se 
cree que sabe más que el experto –o el piró-
mano más que el bombero–, pero en las 
primeras semanas sus comparecencias 
irradiaban tranquilidad y sosiego ante la 
incertidumbre y el miedo.
 Simón nos ofrecía la calma antes de la 
tormenta, cuando Alejandro Sanz lo había 
cantado al revés. No obstante, al igual que 
sucede con las crisis económicas, los sabe-
lotodo emponzoñaron la misma pantalla 
por la que se nos aparecía él para advertir-
nos de que ellos no lo sabían todo. No es 
ningún consuelo que algunos de sus refe-
rentes ideológicos hayan reaccionado 
tarde o mal, porque aquí cuando interesa 
se politizan hasta los muertos.
 El rostro sanitario del comité técnico 
fue elegido como la voz del Gobierno por 
su ausencia de sesgo político. Su intacha-
ble currículo nos indica que fue Ana Pastor 
quien se lo trajo a España para dirigir el 
Centro Nacional de Epidemiología y coor-
dinar la Unidad de Alerta y Respuesta Sa-
nitaria, precedente del organismo que li-
dera actualmente. Desde 2003, se ha 
mantenido en el cargo con cuatro presi-
dentes y doce ministros de diferente signo. 
 Fue la impericia de otra ministra popu-
lar la que lo situó ante el micrófono du-
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Fernando Simón en una rueda de prensa durante la pandemia del coronavirus.

https://bit.ly/3f2ZJYP




Desde el domingo, niños, niñas y 
acompañantes pueden salir a la calle. 
Se suman a quienes hacen la compra, 
pasean a su mascota o van a trabajar. 
Paulatinamente, y siempre con prudencia, 
ciudades como Barcelona inician una 
desescalada del desconfinamiento  
que entrará en su fase 1 el 11 de mayo.

Fotografías: Miguel Velasco Almendral

Calles y plazas 
recuperan  
el pulso de  
la actividad

Reportatge gràfic Desescalada
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1. RUTINAS
Una señora da de comer a las 
palomas en la plaza de Catalunya 
de Barcelona, una escena que  
ha dejado de ser habitual.

2. COMPRAS 
Varios clientes –protegidos con 
guantes y mascarillas– compran  
en una frutería del Mercat 
d’Hostafrancs, aún a medio gas.

3. SOLIDARIDAD 
El Centro Cultural de la India y la 
Asociación Indali realizan repartos 
de alimentos a personas 
necesitadas en Ciutat Vella.

4. PASEOS 
Adrian, vecino del Raval,  
aprovecha para comprar  
alimentos cuando saca de  
paseo a su compañero Júpiter.

5. SALIDAS 
Un niño trepa con la ayuda de  
un familiar a la base del Arc de 
Triomf. Desde el pasado sábado, 
los pequeños han vuelto a la calle.

6. MOVILIDAD
La afluencia en el transporte 
público ha aumentado. En el metro 
no siempre puede mantenerse  
la distancia de seguridad.

7. AIRE Y SOL
Una chica busca un poco  
de sol abrazada a un árbol en  
las Ramblas, un paseo siempre 
bullicioso y ahora casi desértico.

8. JUEGOS
Dos niñas con mascarilla juegan 
con sus patinetes en el paseo  
de Lluís Companys, tras un mes  
y medio de confinamiento.

9. PRECAUCIONES
Padres y niños pasean por las 
inmediaciones del Arc de Triomf, 
mayoritariamente respetando  
la distancia de seguridad.
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L’afectació de la Covid-19 
és més greu en persones 
grans o amb patologies 
prèvies, però pacients joves 
amb aparent bona salut 
també poden desenvolupar 
formes greus de la malaltia. 
Investigadors catalans 
estudien si la clau és l’ADN

Una investigadora analitza mostres en un laboratori.

Emma Pons Valls 
BARCELONA

L a Covid-19 és una malaltia 
molt nova que coneixem 
des de fa pocs mesos. Això 
planteja molts interrogants 
a la comunitat científica, 
que busca respostes a con-
trarellotge per frenar una 

pandèmia que té confinat pràcticament tot 
el món. Fins ara, se sap que la Covid-19 es 
manifesta de forma més greu en persones 
més grans de 70 anys i en les que tenen pa-
tologies prèvies. Així i tot, també hi ha pa-
cients joves, amb bona salut, que desenvo-
lupen formes greus de la malaltia i poden 
arribar a morir. Les causes d’aquesta dife-
rent afectació són, per ara, desconegudes. 
Investigadors catalans i d’arreu del món 
han començat a investigar si la resposta po-
dria trobar-se a l’ADN.
 Un d’aquests estudis és el que coordina 
Anna Planas, investigadora del CSIC a 
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de 
Barcelona. “Ens vam plantejar estudiar per 
què la gent respon de manera tan diferent 
a la infecció”, explica la investigadora en 
una conversa telefònica amb Públic. “Hi 

podria haver un factor genètic. Podria ser 
que els gens relacionats amb la resposta 
immunitària marquin una predisposició a 
desenvolupar la malaltia de forma més 
greu”, detalla Planas. L’estudi, finançat pel 
CSIC gràcies a donacions, analitzarà de 
moment 200 pacients menors de 60 anys i 
sense patologies prèvies. Tots hauran pas-
sat la malaltia, però la meitat de forma 
lleu, i l’altra, greu. Si els recursos augmen-
ten, la mostra es podria ampliar.
 Planas apunta que la genètica juga un 
paper en totes les malalties, però que en al-
gunes pot marcar un canvi més evident que 
en altres. “En aquest cas, és obvi que la di-
ferència en la resposta és molt marcada. 
Això és el que ens va motivar a plantejar 
l’estudi”, subratlla. La investigació és “un 
esforç col·laboratiu” en què participen 
equips de centres catalans, com l’Hospital 
de Sant Pau, i d’arreu de l’Estat, com l’Ins-
titut de Biomedicina de València, el Centre 
Nacional de Biotecnologia i l’Institut de Fí-
sica de Cantàbria, entre d’altres.

 Planas explica que posar-lo en marxa 
no va ser fàcil: “Sempre costa, però més en 
aquestes circumstàncies”. La investiga-
dora apunta que es tracta d’una “patologia 
nova”, apareguda en poc temps i que, a 
més a més, ha saturat hospitals i ha con-
duït a l’aturada de tota la recerca, excepte 
la que està vinculada amb el coronavirus. 
L’interès de les institucions, l’Administra-
ció i la mateixa ciutadania, però, ha facili-
tat l’acceleració del procés.
 L’estudi està en fase de recollida de 
mostres, totes procedents de l’Hospital Clí-
nic. Planas explica que l’evolució de la in-
vestigació és més lenta del que voldrien, en 
part per les dificultats que planteja la reco-
llida i la manipulació de mostres. Al Clínic 
i arreu del país, “els metges estan molt con-
centrats en el que han de fer, que és salvar 
vides”. Això fa que “posar un estudi entre-
mig” costi especialment, apunta.
 Si la hipòtesi de l’estudi es confirma, 
podria millorar el procés de diagnòstic i 
també l’adaptació del tractament a cada 
pacient. “Saber quines vies moleculars es-
tan afectades ens podria orientar per a pos-
sibles tractaments”, aclareix Planas. “La si-
tuació ideal seria que trobéssim un gen que 
fos diferent en aquesta població [la que 
des envolupa afectacions greus]. Si po-
guéssim saber si aquest gen el tenen mutat 

Per què 
hi ha joves 
sans greus de 
coronavirus? 

La investigació analitzarà 
200 pacients, la meitat 
amb símptomes lleus, i  
l’altra meitat, greus
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o canviat, fins i tot abans de la infecció po-
dríem saber quines persones tenen més 
predisposició a desenvolupar les complica-
cions”. Això tindria una implicació clau a 
de cara al pronòstic i permetria un aïlla-
ment de la població amb més risc.
 Planas no es dedica habitualment a les 
malalties infeccioses. El seu camp d’espe-
cialització són les neurociències i, en par-
ticular, l’ictus. “No és el meu camp, però sí 
que em faig moltes preguntes”, explica la 
investigadora, que apunta que “les eines 
genètiques són iguals per a totes les pato-
logies”. Amb l’emergència sanitària i la vo-
luntat de posar un granet de sorra, Planas 
va comentar la idea amb diferents investi-
gadors i van valorar conjuntament que la 
pregunta era “clínicament rellevant”. “Es-
tem estudiant una cosa que no és el que 
fem habitualment, però és el que podem 
fer per la societat”, explica.

Un estudi als cinc continents
L’estudi coordinat per Planas és només un 
de les desenes que s’estan duent a terme 
als cinc continents i que volen trobar res-
postes en la genètica. La plataforma The 
Covid-19 Host Genetics Initiative els 
agrupa tots, en un intent de posar en con-
tacte els investigadors i unir esforços. 
D’aquests, dos més es duen a terme a Cata-
lunya, a l’Institut de Recerca Germans 
Trias i Pujol i a l’Hospital Sant Joan de 
Déu, i tres més, a l’Estat, a l’Institut d’In-
vestigació Hospital Universitari La Paz, la 
Fundació de Medicina Genòmica de la 
Universitat de Santiago de Compostel·la i 
el Centre Pfizer de Genòmica i Investigació 
Oncològica de la Universitat de Granada. 
La resta, repartits per tots els continents, i 
la llista va creixent.
 “Tot això s’ha muntat molt ràpid, ha co-
mençat bastant de zero”, remarca Planas 
sobre la iniciativa mundial. Facilitar el con-
tacte entre estudis d’arreu del planeta mi-
llora els resultats de la recerca, sobretot en 
genètica, ja que, com més mostres analitza-
des i de llocs diferents, millor, per “contras-
tar els resultats”. “Ara la recerca ha de ser 
col·laborativa: no competir entre nosaltres, 
sinó al revés, sumar esforços”, assenyala.
 A més, la diversitat genètica de la po-
blació pot conduir a impactes de la malal-
tia diferents. Alguns estudis apunten que 
la diferència de mortalitat entre la Xina i 
alguns països europeus, com Itàlia o Espa-
nya, podria ser deguda a diferències en 
l’ADN. “És possible. Per això és interessant 
també la col·laboració internacional”, per 
apropar-se a població amb la genètica més 
variada possible, i en un temps mínim.
 La investigadora reclama esperar a 
veure els resultats, però es mostra opti-
mista pel que fa a l’horitzó temporal: “Es-
perem que d’aquí a uns quants mesos pu-
guem tenir alguna resposta; tot va molt de 
pressa, i més sumant-hi l’aportació inter-
nacional”, conclou, esperançada.

Un estudi català 
investiga el paper  
dels gens en la  
resposta immunitària

https://www.covid19hg.org/
https://www.covid19hg.org/


Internacional Unión Europea

Los líderes de la UE han 
acordado la creación de 
un fondo de recuperación 
común para la Covid-19, 
pero todo su contenido 
está todavía en el aire

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una conferencia con los líderes de la UE.

Ivo Aalho Cabral 
BRUSELAS

E l optimismo es una sensa-
ción poco común tras una 
reunión de líderes euro-
peos. Pero el último Con-
sejo Europeo aprobó la 
creación del plan de recu-
peración europeo postcri-

sis del coronavirus. No hay cifra segura, 
pero se maneja que consista en más de un 
billón de euros. Suena fenomenal, pero 
hay truco. No es que de repente en Europa 
todos hayan decidido sumarse al caballo 
de la solidaridad y salir de la crisis juntos. 
Es que lo que se aprobó era la parte fácil, 
porque el contenido de ese plan quedó to-
talmente en el aire.
 
“El momento de la verdad”
En los próximos meses se esperan reunio-
nes frecuentes entre los líderes para tratar 
de acordar la letra pequeña de ese fondo. 
Unas condiciones que determinarán si 
tiene el potencial de evitar que el mercado 
común de la Unión Europea (UE) salte por 
los aires. Si los países salen aún más des-
iguales de la crisis, los peor parados lo pa-
sarán mal, pero los otros tampoco tendrán 
un mercado al que vender sus productos. 
Las diferencias pueden ser abismales. El 
coronavirus, mal gestionado, amenaza los 
cimientos del bloque. Es “el momento de la 
verdad”, ha llegado a decir el presidente 
francés Emmanuel Macron.

 Los técnicos de la Comisión trabajan ya 
en un plan que presentarán presumible-
mente en pocos días. La tarea no es senci-
lla: deben conseguir el apoyo tanto de 
 España, Italia y Francia, que piden solida-
ridad y “transferencias” norte-sur, como de 
Alemania, Países Bajos y el resto de ortodo-
xos del norte, que quieren que la actuación 
se limite a ofrecer préstamos bonificados a 
quienes necesiten más ayuda para superar 
las crisis. Para más complicación, el plan 
irá de la mano del presupuesto comunita-
rio para el período 2021-2027, de difícil 
negociación.

Un fondo de 1,5 billones de euros
La potencia de fuego del plan será clave 
para determinar su éxito. El presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, quiere 
que tenga un tamaño de 1,5 billones de eu-
ros –para toda la UE–, que sería más o me-
nos igual al 10% del Producto Interior 
Bruto (PIB) total del bloque. Merkel, por su 
parte, apoya una cifra algo menor: un bi-
llón. La horquilla se mueve entre ambas ci-
fras, pero donde habrá que prestar aten-
ción será en la letra pequeña. La propuesta 
que la presidenta de la Comisión, Ursula 
von der Leyen, ha puesto sobre la mesa ha-
blaba hasta de dos billones de euros. Pero 
en realidad se refiere a la capacidad de mo-
vilización y no al dinero fresco. La Comi-
sión pretendía endeudarse por 320.000 
millones de euros y después multiplicar 
esa cifra a través de avales. Un juego de nú-
meros que enfureció los ánimos de Ma-
cron, que avisó al resto de líderes de que el 
problema no se solucionará con dinero 
“falso” ni con malabares de contabilidad, 
según informa Financial Times. Cualquier 
cifra grandilocuente que flote en los próxi-
mos días tendrá que cogerse con pinzas.

Subvenciones, no préstamos
Este promete ser el campo de batalla más 
duro. España, Francia e Italia quieren que 
con el dinero se den subvenciones a los 

países y los sectores que más lo necesiten. 
En la práctica, el dinero se añadiría al pre-
supuesto europeo, que ya se distribuye a 
través de los fondos habituales, como las 
partidas de cohesión, agricultura o desa-
rrollo rural. En su lugar, en países del nor-
te como Alemania y Países Bajos, quieren 
que no se sume más dinero al presupuesto 
comunitario: que las transferencias adicio-
nales sean préstamos. Seguramente con 
condiciones favorables, pero que, a largo 
plazo, haya que devolver el dinero.
 De no conseguir que el fondo consista 
en inversiones, España se arriesga a au-
mentar su nivel de deuda pública, lo que 

podría exponer al Estado al ataque de los 
mercados, aumentando los intereses que 
tiene que pagar para financiarse. De esta 
manera, se limitaría la capacidad del Es-
tado para echar mano de una herramienta 
vital para salir del bache, lastrando así la 
recuperación posterior.
 Algo de lo que avisan economistas 
como Guntram Wolff, director del influ-
yente think tank Bruegel: “Para evitar tales 
movimientos en los mercados, algunos 
países pueden acabar pidiendo demasiado 
poco prestado, ofreciendo así un apoyo in-
suficiente a sus economías. Esto podría da-
ñar a largo plazo la economía y separar po-
líticamente a la UE”.
 Por eso, Macron recalcaba al terminar 
la reunión que tenía que haber “verdaderas 
transferencias presupuestarias” si se quiere 
evitar que una salida desigual de la crisis 
haga caer a Europa. Pero no será fácil. La 
creación de transferencias solidarias, como 
piden Francia, España e Italia, es contro-
vertida por naturaleza, continúa Wolff.
 La solución que parece más plausible, y 
la que prevé Von der Leyen, es una combi-
nación de ambos: préstamos y subvencio-
nes. Pero el porcentaje que ocupe cada uno 
puede ser capital para determinar la po-
tencia final del instrumento.

Las posibles 
trampas del 
plan anticrisis 
europeo

Cualquier cifra 
grandilocuente que flote 
próximamente tendrá 
que cogerse con pinzas

Países como España 
piden transferencias; 
otros, como Alemania, 
préstamos bonificados
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Contingut patrocinat

Treball destina
20 milions a un ajut 
d’urgència per a 
treballadors afectats 
econòmicament  
per la Covid-19 

D
avant de la situació de 
vulnerabilitat econòmica 
en què es troben moltes 
famílies arran de la crisi 
sanitària de la Covid-19, 
el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famí-

lies destinarà 20 milions d’euros a una 
ajuda extraordinària per a les despeses de 
primera necessitat que arribarà a 100.000 
famílies. Aquesta prestació de 200 euros 
en un únic pagament està adreçada a l’ad-
quisició de productes bàsics, com ara els 
d’alimentació i farmàcia, i serà compatible 
amb la percepció de qualsevol altre ajut o 
prestació concedit per altres administraci-
ons, ens públics o privats.
 L’objectiu del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies és pal·liar la situació 
de necessitat material i de vulnerabilitat 
d’aquelles llars on s’ha perdut la feina –en-
cara que sigui de manera temporal– o els 
ingressos s’han vist reduïts dràsticament 
per les conseqüències econòmiques de la 
pandèmia i el decret d’alarma, i encara no 
s’hagi cobrat la prestació d’atur o de cessa-
ment per la demora que s’està produint en 
la tramitació per part del Govern de l’Estat. 
El departament calcula que s’hi podrien 
acollir unes 100.000 famílies, cosa que vol 
dir unes 300.000 persones destinatàries.
 L’ajut està destinat a les persones tre-
balladores que hagin patit una disminució 
d’almenys un 30% en els seus ingressos a 

conseqüència d’un expedient de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO), o bé perso-
nes treballadores amb contracte temporal 
extingit, també per causa de la Covid-19, 
així com als treballadors per compte propi 
que hagin suspès la seva activitat per raó 
de la crisi sanitària. En tots els casos, les 
persones que sol·licitin aquest ajut han de 
tenir càrregues familiars.
 Com a requisits per cobrar aquesta 
prestació, els ingressos econòmics per part 
de la persona sol·licitant i tota la unitat fa-
miliar durant l’estat d’alarma han d’haver 
experimentat una reducció superior a 
aquest 30% respecte als ingressos men-
suals acreditats el mes de febrer passat. A 
més, els ingressos durant els mesos de març 
i abril del 2020 han de ser de mitjana infe-
riors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

TRAMITACIÓ ÀGIL I TELEMÀTICA
La prestació es pot demanar des d’ahir i es 
tramitarà i es farà el pagament mitjançant 
transferència bancària en no més de 10 dies 
hàbils. Es tracta d’una tramitació àgil i 
només telemàtica, sense aportar documen-
tació més enllà d’una declaració responsa-
ble de la persona, i la comprovació del com-
pliment de requisits es farà a posteriori. La 
persona interessada pot presentar la sol·li-
citud en línia a través d’un tràmit senzill que 
es fa a la web treballiaferssocials.gencat.
cat. Les prestacions s’atorgaran fins a l’ex-
hauriment de la dotació pressupostària.
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Els treballadors per compte propi que han suspès l’activitat són un dels col·lectius beneficiats.

La prestació està adreçada a l’adquisició de productes bàsics, com ara els d’alimentació.

La prestació serà de 200 euros  
per a despeses de primera necessitat  
i compatible amb altres ajudes o prestacions 
concedides per altres administracions

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
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La Generalitat aprova 
els primers comptes des 
del 2017, però Economia 
enllesteix a correcuita 
els canvis per abordar 
l’escenari postcoronavirus

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant el debat d’aprovació dels pressupostos.

Marc Font  
BARCELONA

P er primer cop en tres anys, el 
Govern de la Generalitat 
disposa d’uns pressupostos 
aprovats. Ara bé, els comp-
tes –validats pel Parlament 
de Catalunya el 24 d’abril, 
després d’una sessió mara-

toniana– ja han nascut caducats. Les con-
seqüències de la pandèmia de la Covid-19 
han trastocat tots els càlculs i previsions 
amb què s’havien elaborat. Els números 
que havien pactat tres mesos abans el Go-
vern –format per JxCat i ERC– i els comuns 
–que en va facilitar l’aprovació final amb 
una abstenció decisiva– estaran molt allu-
nyats de la nova realitat, tant pel que fa als 
ingressos com amb relació a les despeses. 
Dit amb altres paraules, els pressupostos 
s’hauran de modificar ràpidament i, de ben 
segur, quan d’aquí més d’un any se’n cone-
gui l’execució, el retrat serà notablement 
diferent del que va aprovar el Parlament.
 El mateix vicepresident i conseller 
d’Economia, Pere Aragonès, va admetre la 
necessitat immediata d’introduir canvis 
en els comptes en el ple de la cambra en 
què es van aprovar, amb l’assistència física 
de només 21 diputats –la resta van poder 
votar telemàticament–. Per ell, els pressu-
postos del 2020 són el “punt de partida”  
per a la “reconstrucció del país després de 
la Covid-19”. D’entrada, contemplen un 
increment de més de 3.000 milions d’eu-
ros en la despesa no financera dels depar-
taments en relació amb els de l’any 2017, 
els darrers aprovats i que s’havien prorro-
gat des d’aleshores.
 Fonts d’Economia consultades per Pú-
blic expliquen que en una primera fase –ja 

en marxa– els diversos departaments tre-
ballen en una reassignació interna dels 
seus recursos per garantir fons per a ne-
cessitats immediates. Per exemple, la con-
selleria d’Empresa i Coneixement ha su-
primit una campanya de promoció 
turística prevista per a aquestes dates per 
dedicar els diners a altres qüestions més 
urgents. En paral·lel, també hi haurà de-
partaments que perdran recursos que aca-
baran transferits fonamentalment a les 
dues àrees amb més necessitats, és a dir, 
Salut i Treball, Afers Socials i Famílies. Se-
gons va avançar Nació Digital, l’objectiu de 
l’equip d’Aragonès és tenir enllestits 
aquests canvis els pròxims dies, presumi-
blement la setmana vinent, amb l’objectiu 
d’afrontar com més aviat millor les noves 
prioritats sorgides de la crisi econòmica i 
social ocasionada per la pandèmia.
 D’entrada, el primer impacte econòmic 
del coronavirus que haurà d’assumir la Ge-
neralitat se situa en uns 2.000 milions, una 
gran  part dels quals –1.800– es concentren 
a Salut i han de servir per fer front a les me-
sures que s’han portat a terme les darreres 
setmanes per contenir l’epidèmia –cons-
trucció d’hospitals de campanya, compra 
de material sanitari, contractació de nous 
professionals, etc.–. Evidentment, el cost 
final serà força més elevat, ja que el Govern 
també haurà de donar resposta a les de-
mandes de plans de xoc econòmics de 
pràcticament tots els sectors.

Transferències directes de l’Estat
Els pressupostos del 2020 contemplen una 
partida de 9.739 milions per a Salut, cosa 
que implica un increment de 900 milions 
respecte al 2017, però que queda molt per 
sota de les necessitats actuals. Treball, Afers 
Socials i Famílies disposa d’entrada de 
3.411 milions, 529 més que fa tres anys, 
però la nova situació ha convertit la partida 
en manifestament insuficient. La gran 
qüestió a partir d’ara és com finançar les no-
ves necessitats, i aquí és on apareix la inelu-
dible negociació amb el Govern estatal.
 L’objectiu del Govern és que els nous re-
cursos no augmentin el ja quantiós endeu-
tament del Govern. Ho va expressar amb 
claredat el vicepresident Aragonès en una 
entrevista a Catalunya Ràdio. Per ell, han 
de venir de “transferències directes de l’Es-
tat a la Generalitat i a la resta de territoris, 

en funció de les seves necessitats”. Ras i 
curt, l’Executiu de Sánchez ha d’aplicar a 
escala interna el mateix que reclama ell a 
la Unió Europea. A l’espera que arribin els 
fons europeus –s’ha de veure com funcio-
narà exactament el fons de reconstrucció 
comunitari– i que parcialment aquests 
diners vagin a parar a les autonomies, les 
altres grans demandes d’Aragonès a l’Estat 
són que es relaxi el dèficit autonòmic i 
s’acabi amb el sostre de despesa.
 En el que pràcticament coincideixen to-
tes les Administracions és a mantenir un 
discurs radicalment allunyat del dominant 
durant la crisi de fa una dècada. L’obsessió 
per l’austeritat mal entesa i per encami-
nar-se cap a un equilibri pressupostari en 
detriment de mantenir l’Estat del benestar 
s’ha transformat en una demanda unà-
nime de flexibilització dels dèficits públics 
per intentar pal·liar l’enorme xoc social 
que ha desencadenat la pandèmia i en la 
voluntat de portar a terme polítiques pú-
bliques de marcat caràcter keynesià.
 Per Aragonès, és “evident” que no es 
pot “sortir d’aquesta crisi amb les mateixes 
receptes que de la crisi del 2008, les quals 
van agreujar les desigualtats”. Per ell, “cal 
un canvi de paradigma que situï l’econo-
mia de la vida al centre de l’acció política”. 
I, en aquest sentit, al Parlament va assegu-
rar que els nous comptes són “l’inici del 
camí per fer-ho”, a partir d’una estratègia 
basada en tres eixos: “L’economia de la 
vida, la digitalització i la transició ecolò-
gica”. Entre altres qüestions, implica refor-
çar el sistema de salut públic i els serveis 
socials, impulsar la recerca en biotecnolo-
gia i assumir una política estratègica de so-
birania alimentària que cuidi “el nostre 
sector primari”. 

L’equip d’Economia ja 
treballa per transferir 
més recursos a Salut  
i a Treball i Afers Socials

Els nous comptes 
contemplen un 
increment de 3.000 
milions de la despesa
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El discurs dominant  
no parla de retallades, 
sinó d’increment  
dels dèficits públics

Actualitat Parlament

Uns pressupostos  
que neixen caducats
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UGT i CCOO insten  
a “omplir les xarxes” per 
defensar la salut laboral, 
la CGT planteja accions 
als carrers malgrat les 
limitacions i la Intersindical 
demana territorialitzar  
les prestacions d’atur

Els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, en la presentació de les mobilitzacions del Primer de Maig. A la dreta, un treballador de la construcció.

David Rodríguez 
BARCELONA

A quest Primer de Maig, 
Dia del Treballador, serà 
diferent de qualsevol al-
tre. La pandèmia del co-
ronavirus, que ha forçat 
el confinament vital i la-
boral, ha obligat els sin-

dicats catalans a plantejar les seves reivin-
dicacions tradicionals sense la possibilitat 
de sortir al carrer. En plena crisi sanitària 
i laboral, on els expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) han afectat 
uns 700.000 treballadors catalans, els re-
presentats sindicals reivindiquen la im-
portància de la salut laboral com a eix de 
les mobilitzacions, enguany exclusiva-

ment telemàtiques a causa del context. 
Sota el lema “Salut, treball i justícia social. 
La prioritat és la vida”, UGT i CCOO adver-
teixen que la situació sanitària ha servit 
per destapar el dèficit en els serveis de ris-
cos laborals de les empreses, externalit-
zats en la majoria dels casos.
 L’any passat, la mobilització als carrers 
exigia posar les persones al centre. Ara, la 
proposta té més vigència que mai. L’any 
2020 havia de ser el de la derogació de les 
reformes laborals, però l’emergència sani-
tària, laboral i social ha arraconat aquest 
propòsit. El Primer de Maig d’enguany serà 
telemàtic, amb el desig d’omplir les xarxes 
amb etiquetes com #1demaig o #1de-
maig2020, i se seguirà des de casa. La part 
habitualment més lúdica de la celebració se 
centrarà en una intervenció d’UGT i CCOO 
des de l’Hospital del Mar i un concert on-

line a la tarda, que enllaçarà a les 20 hores 
amb els aplaudiments al personal sanitari.
 La salut al lloc de treball com a garant 
dels drets ciutadans. Aquest és l’eix temà-
tic sobre el qual pivotarà aquest Primer de 
Maig. El secretari general d’UGT Catalu-
nya, Camil Ros, avisa que la prioritat del 
sindicat és salvaguardar els llocs de treball: 
“Estem atenent unes 300 consultes diàries 
als nostres serveis jurídics. Més del 80% 
d’aquestes són d’acomiadaments i de con-
tractes que s’acaben abans d’hora”.

Precarietat laboral
La Covid-19 ha revelat la fragilitat i la pre-
carietat dels serveis de riscos laborals de 
les empreses. Aquest és el missatge que 
llença la secretaria d’Acció Social de CCOO 
Catalunya, Cristina Torre. “No podem se-
guir amb l’externalització, sinó que hem de 

Mobilitzacions digitals en  
l’1 de Maig del confinament
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fomentar la col·laboració entre la sanitat 
pública i els serveis de salut de les empre-
ses”, proposa Torre. A aquest plantejament 
s’hi afegeix la importància i la necessitat de 
recuperar el valor de la feina del sector de 
les cures essencials, que encapçala els ín-
dexs de precarietat laboral.
 Durant la presentació telemàtica dels 
actes de l’1 de Maig, els secretaris generals 
d’UGT Catalunya i CCOO Catalunya, Ca-
mil Ros i Javier Pacheco, van criticar el vi-
cepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia, Pere Aragonès, per l’anunci 
d’oferir un ajut de 200 euros a les persones 
que encara no hagin cobrat l’atur. “És una 
idea equivocada”, va afirmar Pacheco. Per 
la seva banda, Ros va lamentar que “el Go-
vern es queixa que disposa de pocs recur-
sos, i després, no utilitza els que té”.
 
Un model “injust”, “inútil” i “cruel”
Per CCOO, l’aturada provocada per la Co-
vid-19 ha demostrat que l’actual model 
econòmic és “injust”, “inútil i “cruel”, i as-
segura que, un cop passada la pandèmia, 
cal apostar pels serveis públics i “el bé 
comú”. Javier Pacheco va demanar als go-
verns, tant a l’estatal com a l’autonòmic, 
que comencin a pensar en la reindustrialit-
zació del teixit productiu català, en el re-
forç dels serveis públics i la protecció social 
i en reformes de polítiques fiscals per pro-
veir l’Administració de recursos.

La CGT protagonitzarà 
mobilitzacions al carrer a 
llocs simbòlics vinculats 
al poder econòmic

La Intersindical-CSC 
manté que els beneficis 
dels darrers anys no han 
arribat als treballadors

La crisi del coronavirus 
ha demostrat que cal 
apostar pels serveis 
públics, segons CCOO

 En el manifest conjunt, els dos sindi-
cats reclamen la derogació de la Reforma 
Laboral i la recuperació de l’autorització 
administrativa pels acomiadaments col-
lectius i els expedients de regulació d’ocu-
pació (ERO). Ros i Pacheco insisteixen en 
el fet que s’ha d’evitar caure en els matei-
xos errors que a la crisi de fa una dècada. 
“No podem reactivar l’economia retallant 
pressupostos públics i drets dels treballa-
dors”, sentencien.

Accions simbòliques al carrer
Preparar accions de protesta simbòliques a 
llocs físics. Aquesta és una de les iniciatives 
que ha anunciat la Confederació General 
del Treball (CGT) a Catalunya. Tot i que 
fonts del sindicat no han volgut desvelar 
els llocs on es produiran les mobilitzaci-
ons, sí que han explicat que faran “soroll” a 
“espais vinculats a centres de poder econò-
mic”. Malgrat que amb les accions trenca-
ran el confinament, la CGT detalla que ho 
farà amb una distància social de seguretat. 
D’aquesta manera, l’organització vol recu-
perar el caràcter reivindicatiu tradicional 
de la jornada del Dia del Treballador.
 “Primer de Maig, primer les nostres vi-
des”. Aquest és el lema amb el qual es ma-
nifestarà als carrers i a les xarxes la CGT. 
“Ens sembla dramàtic que es deixi treballar 
als empleats sense les mesures de protecció 
adients, limitant la vida de les persones als 

interessos empresarials i econòmics”. Amb 
aquesta reivindicació, la CGT anuncia ac-
cions de protesta a la via pública i a l’entorn 
digital. Entre els actes previstos, la CGT re-
alitzarà l’1 de Maig al matí una connexió 
estatal per la plataforma YouTube, i a la 
tarda sol·licita la participació dels ciuta-
dans i els demana que treguin els altaveus 
als balcons per connectar amb una emissió 
online de tots els sindicats autoanomenats 
combatius de Catalunya (CGT, CNT, COS, 
IAC, SO, Cobas), per visualitzar una res-
posta social i sindical a la crisi.

Les pedres de la crisi anterior
El sindicat independentista Intersindi-
cal-CSC s’ha adherit a la plataforma ciuta-
dana Alcem-nos per protestar telemàtica-
ment l’1 de Maig. En el seu manifest, 
recalquen dos factors: les conseqüències 
de la crisi sanitària, que derivaran en des-
gràcies laborals, i el fet de portar encara a 
la motxilla les pedres de la crisi anterior, 
que no s’ha arribat a superar.
 El responsable de comunicació de la In-
tersindical-CSC, Jesús Palomar, lamenta 
que “les millores econòmiques dels darrers 
anys en governs i empreses no s’han tras-
lladat als treballadors, que continuen amb 
la precarització i les mancances de la re-
forma laboral”. Pel Primer de Maig, el sin-
dicat exhorta a inundar les xarxes, igual 
que altres anys s’ha sortit al carrer. En 
aquesta ocasió amb el lema “Alcem-nos, 
república, treball i justícia social”. Palomar 
exigeix a l’Estat que territorialitzi les pres-
tacions d’atur a les persones afectades per 
ERTO per no condemnar milers de cata-
lans a la pobresa.
 Des de camins i posicionaments dife-
rents, els sindicats amb representació a Ca-
talunya coincideixen en el fet que la pandè-
mia del coronavirus ha deixat al descobert 
l’oblit en el qual es troba la seguretat labo-
ral i el perill que les fórmules per superar la 
crisi imitin les aplicades en el passat.

El sindicat UGT de Catalunya s’ha 
vist obligat a presentar un expedient 
de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) per la crisi del coronavirus. 
L’expedient, que ja s’ha entregat al 
Departament de Treball de la 
Generalitat, es justifica per raons 
productives derivades de l’aturada 
de l’activitat. La intenció del sindicat 
és suspendre els contractes d’una 
part de la plantilla, així com reduir la 
jornada laboral de la resta a tots els 
seus centres de treball. Després de 
la presentació de l’ERTO, el sindicat 
CGT va denunciar l’expedient 
davant de la Inspecció de Treball, i 
va acusar la UGT de “derivar als fons 
públics els pagaments de les 
nòmines de part dels seus treballa-
dors”, segons afirma en un comuni-
cat. La CGT precisa que el movi-
ment de la UGT es produeix la 
mateixa setmana en què el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat els 
seus pressupostos, que atorguen 6,1 
milions d’euros a UGT i CCOO per 
facilitar la concertació social. A més 
a més, el sindicat creu que la UGT no 
ha patit cap pèrdua d’ingressos per 
afiliació ni per caiguda de l’activitat.

El sindicat UGT 
presenta un ERTO
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La potestat de fer 
mobilitzacions no s’ha 
suspès. Parlem amb 
portaveus d’Irídia, CCOO 
i la PAH que recorden que, 
tot i l’excepcionalitat per
la Covid-19, la ciutadania 
pot exercir els seus drets

Estudiants en una manifestació contra l’extrema dreta i les seves actituds homòfobes.

Paula Ericsson Navarro 
BARCELONA

Catalunya registra més 
de 93.150 expedients 
de regulació temporals 
d’ocupació (ERTO) des 
de l’inici del confina-
ment. La xifra de l’atur 
estatal és del 13,6%, i 

hi ha moltes persones que no reben cap 
mena de prestació social. Davant d’aquest 
caldo de cultiu, fer una manifestació o or-
ganitzar una vaga pot semblar una utopia. 
Però és possible.
 La codirectora del Centre per a la De-
fensa dels Drets Humans Irídia, Anaïs 
Franquesa, remarca a El Quinze que l’estat 
d’alarma no suspèn ni el dret a vaga ni el 
dret a manifestació. L’experta explica que 
les llibertats d’informació i d’expressió i el 
dret de manifestació i de vaga són drets 
vectors, i és gràcies a aquests drets que es 
poden reivindicar la resta. De fet, en una 
situació com la de l’estat d’alarma és quan 
el poder absolut “es manifesta més clara-
ment” i és per això que a Irídia estan atents 
a una possible restricció de drets fonamen-
tals amb el pretext de la seguretat. Adver-
teixen que, davant d’aquesta possibilitat, 

“és més important que mai que la ciutada-
nia sigui conscient que aquesta suspensió 
o restricció no seria tolerable”.
 En temps excepcionals, els drets també 
pateixen transformacions úniques. El dret 
a vaga l’han exercit diversos llogaters que, 
a causa de la caiguda d’ingressos provo-
cada per la paralització econòmica de la 
Covid-19, no han pogut pagar els lloguers. 
La iniciativa, impulsada pel Sindicat de 
Llogaters, també compta amb el suport de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH). Juanjo Ramon, portaveu de la 
PAH, explica que les repercussions legals 
no haurien de ser gaires, perquè els desno-
naments estan suspesos temporalment. 
“S’hauria de frenar l’activitat econòmica 
dels bancs i dels fons voltors. Si nosaltres 
no tenim ingressos i tenim pèrdues, ells 
també haurien d’assumir part d’aquesta 
pèrdua”, argumenta l’activista. “La gent 
s’està movent perquè n’hi ha ganes, i no-
més fent campanyes a les xarxes ja s’ha 
aconseguit fer coses; només s’han de veure 
els diferents decrets que ha anat traient el 
Govern espanyol en el mes que fa que es-
tem tancades a casa”, remarca Ramon.
 Amb el Primer de Maig a la vora, el co-
mitè d’empresa de Nissan de les plantes de 
la Zona Franca i de Montcada i Reixac ha 
convocat una vaga indefinida des del 4 de 
maig “fins que no s’aclareixi el futur imme-
diat de les fàbriques” de la multinacional 
nipona a Catalunya. El director professio-
nal del gabinet jurídic de Comissions 
Obreres de Catalunya, Jonathan Gallego 
Montalbán, augurava prèviament a El 
Quinze que això passaria. “Crec que hi 
haurà un repunt de vagues quan s’acabi 
l’estat d’alarma, i segurament ho podrem 
veure en grans empreses, perquè la con-
flictivitat laboral pujarà d’aquí que s’acabi 
aquest confinament”, subratllava.
 La codirectora d’Irídia dona suport als 
arguments de Gallego i considera que es 
pot generar un nou cicle mobilitzador, 

igual que va passar després de la crisi del 
2008. El portaveu de la PAH també hi està 
d’acord, i apunta que ara s’estan veient les 
conseqüències de les polítiques dels últims 
deu anys. “Recuperar els drets no és una 
cosa de quatre moviments socials, sinó que 
és una cosa que ens afecta a totes en tots 
els ambients”, reclama Ramon. Però reco-
neix que “costa arrancar”, perquè les xar-
xes socials no tenen el mateix poder de mo-
bilització que el carrer. Amb les mesures de 
distanciament social, fer una manifestació 
presenta més entrebancs, però Franquesa 
recalca que és possible. “Sí que pot ser que 
les manifestacions hagin de garantir la dis-

tància de seguretat entre les participants, 
però en cap cas estan suspeses”, insisteix. 
Per la seva part, Gallego no es mostra tan 
favorable a les manifestacions. “Hem de fer 
una ponderació de cada dret fonamental 
en cada moment. Ara el dret de manifesta-
ció és inferior al dret a la salut”, considera. 
Ara bé, caldrà analitzar si les mesures de 
desconfinament són proporcionades o res-
tringeixen innecessàriament drets fona-
mentals. “Si pots obrir un bar on poden 
anar 50 persones, per què no pots fer una 
manifestació de menys de 50 persones?”, 
exemplifica. En aquest sentit, el portaveu 
de la PAH explica que, de moment, no s’han 
plantejat organitzar manifestacions. 
“Quan puguem recuperar els carrers, es co-
mençarà a parlar d’això”, puntualitza.
 Mentre que la majoria de la població 
pot exercir aquests drets, les persones 
sense papers no poden exercir el dret de 
vaga ni afiliar-se a cap sindicat. Per denun-
ciar-ho, s’ha iniciat una campanya, Regula-
rització ja, en la qual es demana que se’ls 
reconeguin els seus drets civils. “La seva si-
tuació de vulnerabilitat és encara més gran 
perquè moltes persones estan posant en 
risc la seva salut per la situació de precari-
etat en la qual es troben”, destaca Anaïs 
Franquesa d’Irídia.

L’estat d’alarma 
no cancel·la el 
dret de vaga o 
manifestació

Comissions Obreres:  
“Hi haurà un repunt  
de vagues després  
de l’estat d’alarma”

Irídia: “És més important 
que mai ser conscient 
que la suspensió de 
drets no seria tolerable”

Actualitat Mobilitzacions ciutadanes
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Plataformas digitales  
como Amazon y Uber, 
grandes beneficiadas  
del confinamiento, 
aprovechan su carácter  
de servicios esenciales  
para degradar aún más  
las condiciones laborales 
de sus trabajadores

Un ‘rider’ durante el estado de alarma.

David Rodríguez 
BARCELONA

L a alimentación, la logística y 
las plataformas digitales 
son los sectores productivos 
que mejor comportamiento 
presentan durante la crisis 
del coronavirus. El cambio 
de hábitos derivado del con-

finamiento ha provocado que economías de 
plataforma, como los casos de Amazon o 
Uber, se beneficien de la situación y acele-
ren la implantación de su modelo de nego-
cio. En este momento decisivo, los expertos 
consideran que la expansión corre el riesgo 
de extenderse al resto de ámbitos económi-
cos, por lo que resulta imprescindible una 

El coronavirus 
agrava la 
‘uberización’ 
de la economía

La OIT ha reclamado una 
regulación internacional 
para estas economías 
de plataforma

Sergi Cutillas: “Su 
actuación genera peligro 
a medio plazo, ya que 
destrozan la economía” 
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Actualitat Derechos laborales

Estas compañías solo 
son viables si se ahorran 
las obligaciones sociales 
de un contrato laboral

regulación global para proteger y garanti-
zar los derechos de los trabajadores.
 El último ejemplo de esta tendencia des-
reguladora de la economía ha sido la plata-
forma digital de envíos a domicilio Glovo, 
que ha bajado a la mitad la tarifa por pedido 
de sus riders (repartidores) de Barcelona, 
una medida que ya había aplicado anterior-
mente en otras ciudades del Estado espa-
ñol. La empresa lo justifica porque, con el 
confinamiento, “los riders se ven obligados 
a realizar distancias más largas para sumi-
nistrar el pedido”. Con la nueva estructura, 
el resultado es que los trabajadores recorren 
más kilómetros y cobran menos.
 El movimiento de Glovo sirve para en-
tender la estructura del modelo de negocio 
sobre el que se apoyan este tipo de plata-
formas, que solo resultan viables si los em-
pleados son autónomos y las compañías se 
evitan asumir las obligaciones sociales de-
rivadas de un contrato laboral. En su de-
fensa, estos negocios argumentan que fa-
cilitan la creación de puestos de trabajo, 
labor especialmente necesaria en un pe-
riodo de crisis, pero a costa de precarizar 
las condiciones de las plantillas.

Estado del bienestar ‘low cost’
Sergi Cutillas, economista e investigador 
fundador de Ekona, una cooperativa que 
promueve la innovación en el ámbito pú-
blico y comunitario, explica que las econo-
mías de plataforma se aprovechan de que 
se les permite continuar operando pese al 
estado de alarma, ya que realizan servicios 
sociales esenciales. “Su actuación genera 
un peligro a medio plazo, ya que destrozan 
la economía, especialmente el tejido co-
mercial, formado por bares, restaurantes y 
pequeños establecimientos”. Además de la 
precarización laboral, Cutillas añade que 
las economías de plataforma, como Uber, 
Amazon o Cabify, están emprendiendo 
una senda peligrosa que desembocará en 
“la privatización de los datos de movilidad, 
que posteriormente se pueden utilizar po-
líticamente en dinámicas autoritarias”. El 
peligro de estos comportamientos, según 
Cutillas, es alcanzar un estadio en que, de 
una economía de bajo coste, se pase a un 
Estado de bienestar de bajo coste.
 “En cada crisis, los ciudadanos perde-
mos una sábana”. Con esta afirmación, Cu-
tillas expresa que el sistema económico ca-
pitalista se sirve de momentos como el 
actual para “recortar en calidad democrá-
tica, apropiarse de datos públicos y suprimir 
derechos fundamentales”. Ahora las econo-
mías de plataforma son las que prestan este 
servicio a los intereses empresariales.
 Más allá del debate social y económico 
sobre si los empleados de estas platafor-
mas deben considerarse autónomos o asa-
lariados, la clave radica en el margen del 
que disponen para negociar sus condicio-
nes laborales. En un artículo reciente, la 
profesora de los estudios de Psicología y 

Ciencias de la Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) Elsa Santa-
maría comenta que su estatus también 
afecta a otros ámbitos menos visibles, 
como la falta de recursos colectivos para 
negociar sus convenios o mejoras en sus 
puestos de trabajo. Santamaría advierte 
que estas firmas apuestan por construir 
una ingeniería jurídica para eludir de 
forma progresiva el compromiso laboral. 
Así, en la misma línea defendida por Sergi 
Cutillas, la profesora de la UOC achaca a la 
tecnología el papel de castigar a un traba-
jador si rechaza un servicio de entrega 
bajo la apariencia de que el empleado es li-
bre de escoger su horario de trabajo.

Sentencias contradictorias
De momento, solo los jueces son los árbi-
tros que definen la modalidad laboral de 
estos trabajadores. Ellos, en sentencias a 
veces contradictorias, determinan si un 
empleado adquiere la condición de asala-
riado o autónomo. Pero el verdadero peli-
gro de este modelo es que se extienda al 
resto de la economía. Por eso, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) ha re-
clamado una regulación internacional.

El dibuix de l’Eneko
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Más de 15.000 personas 
mayores han muerto por la 
Covid-19 en todo el Estado. 
Esta cifra escalofriante se 
suma al temor del recorte 
en las pensiones, como  
ya sucedió con la crisis  
de 2008. Representantes 
de CCOO y CGT reclaman 
mejores condiciones para 
las residencias y exigen 
garantías de pago  
de prestaciones

Concentración de Marea Pensionista frente al Parlament, en una imagen de archivo.

Paula Ericsson Navarro 
BARCELONA

De los 23.822 fallecidos 
por coronavirus en el 
Estado español, por lo 
menos 15.999 eran per-
sonas que vivían en resi-
dencias geriátricas. En 
Catalunya, la cifra es 

también sencillamente terrible: 2.852 de 
los 9.923 fallecidos lo hicieron en centros 
para personas mayores. 
 Hasta el momento, el actual Gobierno 
español no ha tocado las pensiones de los 
más de nueve millones de jubilados del 
país, pero el miembro de la coordinadora 
pensionista de la CGT Joaquín Ortín no 
está tan seguro de que esto siga así. “Re-
cortar pensiones es un recurso fácil, por-
que los pensionistas no tenemos una inci-
dencia directa en la economía productiva”, 
afirma tajante el también miembro de la 
Marea Pensionista a El Quinze.
 En tono más comedido, el secretario 
general de la federación de pensionistas y 
jubilados de Comissions Obreres de Cata-
lunya, Miquel Lluch Rodríguez, también 
baraja la posibilidad de que el fondo pú-

Residencias 
y pensiones 
indignas

Actualitat Primero de Mayo

“Hay que organizarse  
y resistir, porque nunca 
nos han regalado nada”, 
dice Joaquín Ortín (CGT)

alguna medida cosmética, pero seguirán 
haciendo lo mismo”.
 Para Ortín, parte de este desapego po-
lítico se debe a que la mayoría de los abue-
los en las residencias no votan. “Su inci-
dencia a nivel económico es prácticamente 
irrelevante y es un sector que ha estado tra-
dicionalmente fuera de la lupa de los pro-
gramas de cualquier partido político”, re-
marca. Según Ortín, la primera medida a 
llevar a cabo es hacer que todas las residen-
cias sean de gestión pública. Por otro lado, 
Lluch considera que los centros residencia-
les concertados deberían estar apoyados 
por los presupuestos generales del Estado 
y que el personal debería ser contratado 
por la propia Administración. Por su parte, 
CCOO de Catalunya ha reclamado a la Ge-
neralitat medidas tales como la medicali-
zación de las residencias, ya que varias de 
ellas no contaban con recursos para aten-
der a los pacientes de coronavirus.

Marea Pensionista se moviliza
Pese a que el coronavirus podría limitar las 
posibilidades de acciones de protesta, 
como las del Primero de Mayo, la Marea 
Pensionista no se rinde y ha convocado 
manifestaciones el 15 de mayo, en Barce-
lona y Madrid, para exigir reconocimiento 
social de la gente mayor y para denunciar 
las políticas que la invisibilizan.

 Ortín especifica que dentro del colec-
tivo existe una amplia variedad de perso-
nas, ya que algunos cobran 450 euros de 
pensión y otros más de 2.000. “Hay que or-
ganizarse y resistir, porque nunca nos han 
regalado nada”, sentencia Ortín. Lluch, 
por su parte, advierte a las personas jóve-
nes sobre la posibilidad de que no tengan 
siquiera pensión, ya que las empresas son 
las más interesadas en que desaparezcan.

“Si no hay recaudación 
no habrá pensiones”, 
lamenta Miquel Lluch  
de CCOO Catalunya

blico de pensiones se vea afectado. Lluch 
recuerda que su financiación depende de 
las cotizaciones a la Seguridad Social, que 
se han visto notablemente reducidas de-
bido a los tres millones y medio de perso-
nas afectadas por los expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ERTE), a los 
casi dos millones de autónomos que se han 
dado de baja y a los despidos. “Si no hay re-
caudación no habrá pensiones”, lamenta. 
Por ello, Lluch considera que el Estado de-
bería sufragar las pérdidas de este fondo 
con partidas de los presupuestos genera-
les, que aún no han sido aprobados.
 La crisis del coronavirus no es la pri-
mera que afecta a la gente mayor del Es-
tado español. De hecho, en 2012 las pen-
siones quedaron congeladas durante un 
año y, a partir de 2013, un real decreto dic-
tado por el Gobierno del PP estableció un 
índice de revalorización de las mismas des-
vinculado del IPC. “Desde 2013 pedimos 
que ese decreto se retire”, recuerda Lluch. 
Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez 
anunció que iba a suprimir algunas de las 
medidas establecidas por los populares, 
entre ellas esta normativa, de momento 
esto no ha sucedido. “El PP se ha pulido el 
fondo de pensiones de 65.000 millones de 
euros para pagar las pagas extraordinarias 
de los pensionistas. Quedan menos de 
10.000 millones”, relata Ortín.

Precariedad en las residencias
Más allá de la preocupación por el futuro 
de las pensiones y por su propio bienestar, 
los pensionistas no disimulan su conster-
nación ante las muertes en las residencias 
de ancianos de todo el Estado. El número 
de víctimas entre la gente mayor es espan-
toso, y las personas alojadas en centros 
para la tercera edad se han llevado la peor 
parte. A nadie se le oculta que pagan el pre-
cio más dramático de la pandemia. La pre-
cariedad laboral de los trabajadores, la 
falta de recursos médicos y la externaliza-
ción de los servicios son algunas de las cau-
sas de la tragedia vivida en estos centros 
sobresaturados, según Lluch y Ortín. El 
miembro de la CGT prevé que, cuando 
pase la crisis sanitaria, el Gobierno “creará 

La Marea Pensionista ha 
convocado el 15 de mayo 
manifestaciones en 
Barcelona y Madrid
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Gobiernos y aerolíneas 
esbozan los pasos para 
retomar los vuelos cuando 
se supere la peor fase de  
la pandemia del coronavirus

El Quinze 
BARCELONA

L as medidas que se impon-
drán en los aeropuertos y 
en los aviones durante el 
periodo de transición hasta 
la vuelta a cierta normali-
dad tras la crisis del corona-
virus nunca estuvieron tan 

en el aire. Tras casi mes y medio de confi-
namiento, desde Aena empiezan a desgra-
nar cómo serán las perspectivas de recupe-
ración del tráfico, que constará de tres 
fases. Las compañías esperan indicaciones 
de los organismos competentes para ade-
cuar su infraestructura a esta nueva reali-

dad, que algunos ya comparan con lo suce-
dido tras el 11-S. Así, será necesario llegar 
a un consenso global tras los efectos de una 
pandemia con alcance mundial.
 El Ministerio de Transportes ha puesto 
en marcha “varios grupos de trabajo que 
tienen que ver con escenarios previsibles de 
la vuelta a la normalidad y, sobre todo, a la 
actividad económica, y su impacto en los 
transportes”, según confirman fuentes gu-
bernamentales. Aena, que se encarga de 
gestionar la mayoría de los aeropuertos en 
España, toma la delantera con su Grupo de 
Recuperación Operativa y apunta una po-
sible desescalada en tres niveles: una pri-
mera fase centrada en los vuelos internos 
del territorio español, una segunda para ru-
tas dentro de la Unión Europea (UE) y la úl-
tima para las conexiones fuera de la misma, 
informa Guillermo Martínez en Público.
 Las cifras hablan por sí solas: el movi-
miento de aeronaves durante marzo –siem-
pre en relación al mismo mes de 2019– dis-
minuyó el 43,8%; el tráfico de mercancías, 
el 29,8%; y algo más de ocho millones de 
pasajeros utilizaron el avión para despla-
zarse, lo que supone una caída del 59,3%. 
La Organización Mundial del Turismo 

el retorno de los españoles, el regreso de 
los extranjeros no residentes a sus países 
de origen y la realización de “operaciones 
críticas”, como los vuelos de emergencia, 
de la Organización Nacional de Trasplan-
tes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. La incertidumbre que ace-
cha la actualidad más inmediata acerca de 
cómo superar el coronavirus interfiere de 
cara al restablecimiento del servicio aéreo. 
Son tantos los factores que todavía quedan 
por determinar, que las aerolíneas se 
muestran precavidas, pero sí indican que 
será necesario un nuevo escenario a nivel 
global, parecido a lo que aconteció con la 
seguridad de los vuelos tras el 11-S.
 “En aquella ocasión se produjo un con-
senso mundial en relativamente poco 
tiempo sobre cuáles eran las medidas de se-
guridad para retomar el transporte aéreo y 
que no volviera a pasar algo así, y seguimos 
pagando ese precio, aunque la ciudadanía 
ya se haya acostumbrado a ello”, recuerda 
Air Europa, que recalca la descoordinación 
que reina ahora en Estados Unidos o Eu-
ropa. “Va a ser crucial que los países pongan 
las reglas del juego para que nos amoldemos 
a ellas”, señala la aerolínea, e indica que, en 
caso de que se reduzca el aforo en los avio-
nes para cumplir la distancia de seguridad, 
inevitablemente algunas rutas dejarán de 
ser rentables, por lo que “habrá que encon-
trar un equilibrio entre el beneficio de las 
compañías y la seguridad de los pasajeros”.

Vuelta a la “normalidad”
Xavier Ferre, socio responsable del sector de 
automoción y transporte de Ernst & Young, 
considera que la coordinación entre los paí-
ses europeos será fundamental. En China ya 
han comenzado a volver a la normalidad, 
aunque se han impuesto restricciones en los 
vuelos internacionales. “En este escenario 
de transición, los gobiernos de todo el 
mundo intentarán reducir al máximo los 
riesgos de que se produzca un rebrote de 
esta pandemia o de futuras, por lo que es 
previsible que se tomen nuevas medidas de 
prevención, así como posibles restricciones 
al tráfico aéreo”, afirma Ferre.
 En Air France detallan que en la actuali-
dad “en la práctica totalidad de los vuelos 
los bajos niveles de ocupación permiten po-
ner en práctica la «distancia social»”, pero 
algunas compañías internacionales se han 
adelantado a las nuevas medidas que, pre-
sumiblemente, impondrán los países. Emi-
rates ya ha realizado algunos test a sus pa-
sajeros, obteniendo el resultado en diez 
minutos, y Etihad ha anunciado una tecno-
logía en sus mostradores y máquinas de fac-
turación que comprueba la temperatura 
corporal, el pulso cardíaco y el ritmo respi-
ratorio para detectar si el pasajero tiene sín-
tomas compatibles con el coronavirus. En 
Iberia se muestran cautos y valoran diferen-
tes escenarios más allá del refuerzo de la 
limpieza y desinfección ya implementado.

Vuelos: un escenario 
como después del 11-S

Las aerolíneas están a la 
espera de las decisiones 
de los gobiernos y piden 
un consenso global

Aena apunta a una 
desescalada en tres 
fases: vuelos internos, 
UE y fuera de la UE

Actualitat Aeropuertos

(OMT), órgano experto vinculado a Nacio-
nes Unidas, señala en su último informe 
que “el 96% de los destinos turísticos del 
mundo ha introducido algún tipo de res-
tricción a los viajes a raíz de la expansión 
del coronavirus, que ha ocasionado que al-
rededor de 90 países hayan cerrado total o 
parcialmente sus fronteras a los visitantes 
y que otros 40 no permitan la entrada de 
pasajeros en función de su origen”.
 Aena confirma que en este momento 
sus esfuerzos se centran en los vuelos esen-
ciales para hacer llegar material sanitario, 

EF
E

La Comisión Europea reco-
mienda a los Estados miembros 
y asociados a la zona Schengen 
prolongar las restricciones para 
viajes no esenciales a la Unión 
Europea (UE) hasta el 15 de 
mayo. Desde su óptica, las 
decisiones para intentar frenar 
los contagios deben durar al 
menos 30 días para que sean 
eficaces, y defiende un “enfo-
que coordinado”, ya que el 
cierre de fronteras “solo será 
eficaz si lo hacen todos los 
miembros de la UE y países 
asociados de Schengen, con la 
misma fecha límite”. Añade que 
extender la restricción de los 
viajes más allá del día 15 estará 
en función de cómo evolucione 
la situación epidemiológica.

Las restricciones  
en la Unión Europea

La Unidad Militar de Emergencias del Ejército español en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
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A pesar del parón por la 
Covid-19, varias entidades 
de Barcelona y el Baix 
Llobregat denuncian que 
el crecimiento de esta 
infraestructura provocaría 
perjuicios a escala local 
y piden preservar los 
espacios naturales

Un avión sobrevuela el delta del río Llobregat en las inmediaciones del aeropuerto.

Queralt Castillo Cerezuela 
BARCELONA

L a pandemia de la Covid-19 
ha dejado casi inactivo el 
Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat. Pero la oposición a los 
proyectos de ampliación de 
la infraestructura aeronáu-
tica y del puerto de Barce-

lona, planteados antes de la crisis del coro- 
navirus, se mantiene. Los vecinos de la ca-
pital catalana y de otras poblaciones del 
área metropolitana miran de reojo al Con-
sistorio barcelonés, que, aunque con condi-
ciones, dio el pasado 28 de febrero el visto 
bueno a una posible ampliación del aero-
puerto. También a la Generalitat, a pesar de 
que Damià Calvet, conseller de Territori i 
Sostenibilitat, haya mostrado su oposición 
a los planes de Aena, la empresa pública que 
gestiona los aeropuertos de interés general 
en España. El Govern, de hecho, apuesta 
por un modelo alternativo en el que se con-
templen Girona y Reus como pistas conec-
tadas mediante trenes de alta velocidad.
 La alarma saltó cuando el Ayunta-
miento de Barcelona aprobó, a finales de 
febrero, una propuesta con condiciones 
para la ampliación del Aeropuerto de Bar-
celona-El Prat, que, con una capacidad 
para 55 millones de visitantes, ya recibió 
53 millones en 2019. Las condiciones im-
puestas por el Consistorio son dos: que se 
analice el impacto medioambiental sobre 
el delta del río Llobregat y que la amplia-
ción tenga el beneplácito de la Unión Euro-
pea. La postura del Ayuntamiento sorpren-
dió a las asociaciones que se oponen a la 
ampliación de la tercera pista. “Fue una ja-
rra de agua fría”, reconoce María García, 
miembro de Ecologistes en Acció, Justícia 
Climàtica, Xarxa pel Clima y Zeroport.
 La decisión municipal, además, con-
trastaba con lo que ese mismo día estaba 

sucediendo en otro país europeo: la justicia 
británica frenaba la ampliación del aero-
puerto de Heathrow, en Londres. La ter-
cera pista que se estaba proyectando hu-
biese permitido aumentar el tráfico de los 
473.000 vuelos al año actuales a unos 
746.000. ¿El motivo de la negativa? La am-
pliación iba en contra de los Acuerdos de 
París por la emergencia climática. La sen-
tencia marcó un antes y un después: si bien 
Ferrovial –principal accionista y gestora de 
la infraestructura– dijo que recurriría, el 
Gobierno británico ya ha anunciado que el 
aeropuerto no crecerá más.
 La Assemblea de Barris pel Decreixe-
ment Turístic (ABDT) hace años que denun-
cia el problema que supone el turismo de 

masas en Barcelona. “El aeropuerto registra 
53 millones de desplazamientos al año y se 
habla de aumentarlos a 70 o 90 millones, 
que es lo que se conseguiría con la amplia-
ción de la tercera pista. Si ya tenemos claro 
cuáles son los impactos –la transformación 
de la ciudad, la saturación del espacio pú-
blico, el empobrecimiento medioambien-
tal...–, la ampliación queda fuera de todo 
planteamiento”, asegura Daniel Pardo, de 
la ABDT, plataforma que tampoco se plan-
tea la ampliación de los aeropuertos de Gi-
rona o Reus. “Si luchamos por la justicia cli-
mática, eso no tiene sentido: el objetivo no 
es crecer, sino decrecer”, mantiene Pardo.
 El puerto y el aeropuerto son, según la 
ABDT, dos de las mayores fuentes de emi-
sión de CO2. “La ampliación de estas in-
fraestructuras es incompatible con la de-
claración de emergencia climática y se 
contradice con la adopción de la Zona de 
Bajas Emisiones. Pretender que en Barce-
lona se puedan reducir las emisiones au-
mentado la capacidad del puerto y el aero-
puerto es irreal”, agrega Pardo.

La Ricarda, en peligro
“¿Ampliar el aeropuerto a costa de los es-
pacios naturales? ¡No!”. El que habla es 
Lluís Toldrà, miembro de la junta directiva 
de Depana-Lliga per a la Defensa del Patri-
moni Natural. La organización ha mos-

El recelo por
la ampliación 
del aeropuerto 
se mantiene

El Ayuntamiento de Barcelona  
ha aprobado una propuesta para 

ampliar el aeropuerto con dos 
condiciones: analizar el impacto 

ambiental sobre el Llobregat  
y que la UE de su beneplácito.

Actualitat Emergencia climática

Gavà y Castelldefels se 
oponen a la ampliación 
de la tercera pista del 
aeropuerto de El Prat

“Esto no tiene sentido: 
el objetivo no es crecer, 
sino decrecer”, dice 
Daniel Pardo de la ABDT
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trado su preocupación por el futuro de la 
Llacuna de la Ricarda, un espacio natural 
del delta del Llobregat con una gran diver-
sidad de flora y fauna y un valor ecológico 
incalculable, y que desaparecería en caso 
de ampliarse la tercera pista del aero-
puerto. La laguna está considerada Zona 
Especial Protección de Aves (ZEPA) y per-
tenece a la Xarxa Natura 2000. “Los espa-
cios del delta del Llobregat están dentro de 
la Xarxa d’Espais Protegits. Cuando se 
construyó la tercera pista, ya se hizo una 
excepción. Ahora no se puede volver a ha-
cer”, explica Toldrà, que sí que apuesta por 
el desarrollo de los aeropuertos de Reus y 
Girona y considera que la obsesión por el 
centralismo barcelonés es “absurda”.
 Además de por su riqueza natural, esta 
zona de humedales destaca por su gran ca-
pacidad de fijación de los niveles de CO2. 
“Algún día tendremos que empezar a to-
marnos esto en serio: asumir que el 48% 
de los niños de Barcelona tienen proble-
mas respiratorios, por ejemplo”, recuerda 
el portavoz de Depana, entidad que de-
fiende que destruir la Ricarda significaría 
una pérdida irrecuperable para el entorno 
natural del delta del Llobregat. “Es insusti-
tuible”, sentencia Toldrà.
 En el Ayuntamiento del Prat de Llobre-
gat también lo tienen claro. “La Ricarda es 
un espacio de anidamiento de aves, una 

singularidad que se tiene que preservar. Si 
hablamos de medio ambiente, de transi-
ción energética y de cambio climático, no 
podemos dejar fuera la conservación de los 
espacios naturales”, argumenta el alcalde 
Lluís Mijoler (El Prat en Comú). El territo-
rio pratense es 100% delta y se caracteriza 
por un equilibrio ambiental complejo, en 
el que la zona urbana, la industrial, la agrí-
cola y la ambiental conviven frágilmente. 
“Cualquier movimiento va en contra de 
una de las partes. El Plan Delta [pactado 
en 1994] limita el crecimiento de las zonas 
urbanas e industriales y pone freno a las in-
fraestructuras. No debatiremos si debe ha-
ber más o menos pasajeros. No será a costa 
del territorio”, insiste Mijoler.
 Respecto a la ambigüedad del Ayunta-
miento de Barcelona, el alcalde pratense 
opina que “busca el consenso”, siendo una 
declaración que “no niega la posibilidad de 
la ampliación de las operaciones”. “Pero no 
nos preocupa, porque sabemos que el 
Ayuntamiento de Barcelona está en contra 
de cualquier ampliación del aeropuerto 
que suponga la destrucción de los espacios 
naturales y agrícolas”, asegura Mijoler.
 Carmen apenas puede hacer vida en el 
jardín de su casa. “Ni los domingos nos de-
jan descansar. Pasa un avión tras otro. 

Montar una barbacoa con los amigos es 
imposible”, apunta. Vive en Gavà Mar, uno 
de los enclaves más afectados por el ruido 
que generan los aviones que llegan y se van 
del aeropuerto. Compró la casa en 1997, 
precisamente por su cercanía a la infraes-
tructura: su marido viajaba con frecuencia 
y la tercera pista aún no estaba construida. 
Ahora, esa comodidad se ha convertido en 
una pesadilla, acrecentada por la amenaza 
de la ampliación. “Hay aviones que pasan 
a las cinco de la mañana. Te despiertan y te 
cortan el ciclo de sueño. Eso te afecta psi-
cológicamente. Algunos vecinos han ven-
dido ya su casa”, explica.
 En Gavà, la alcaldesa Raquel Sánchez 
(PSC) afirma que la postura del Consisto-
rio es también de oposición a la amplia-
ción. “Siempre hemos dicho que esta es 
una infraestructura de interés general, que 
nos hace competitivos como ciudad, como 
territorio y como país. Pero su crecimiento 
no puede ser incompatible con la convi-
vencia y con la calidad de vida de los veci-
nos”, resume Sánchez. La línea roja de la 
alcaldesa es el cambio que se propuso a 
una configuración de pistas independien-
tes, que incrementaría los decibelios en la 
localidad costera. También el Ayunta-
miento de Castelldefels (PSC-Movem Cas-
telldefels) se opone a esta medida.
 Carmen, que también se ha planteado 
vender su casa, aboga por la sostenibilidad 
medioambiental y el respeto por los veci-
nos de la zona: “Hay que invertir en tecno-
logía, en aviones menos ruidosos y conta-
minantes”, apuesta. Y avisa de que la 
Asociación de Vecinos y Vecinas de Gavà 
Mar (AVV Gavà Mar) ya está preparando 
acciones para dar a conocer la situación.

Proliferan las plataformas
Recientemente se ha creado la plataforma 
S.O.S. Baix Llobregat, para aglutinar las 
demandas de una comarca castigada por la 
cercanía de Barcelona. “El Baix Llobregat 
siempre ha sido la puerta de atrás de Barce-
lona. El puerto y el aeropuerto son estruc-
turas de país, pero las sufrimos los vecinos. 
Por no hablar del boom inmobiliario: esta-
mos en peligro de perder los últimos espa-
cios agrícolas y naturales de la comarca. 
Estamos sacrificando territorio en aras del 
crecimiento económico. Y ya basta”, de-
fiende Jaume Grau, portavoz de S.O.S. 
Baix Llobregat. Por su parte, la plataforma 
Zeroport –que se presentó en febrero y que 
agrupa entidades de Barcelona, L’Hospita-
let de Llobregat y la comarca del Baix Llo-
bregat en general– ha pedido la retirada in-
mediata y sin condiciones de los planes de 
ampliación, tanto del aeropuerto como del 
puerto, así como la inversión en infraes-
tructuras viarias. “Queremos un cambio de 
modelo y repensar el sector [turístico], de-
jando de lado la economía de los capitales, 
que son los que ahora nos imponen las nor-
mas”, manifiestan en Zeroport.

Las plataformas reconocen que  
la lucha contra la ampliación del 
puerto resulta complicada. “Lleva 
un tiempo en expansión”, asegura 
Daniel Pardo, de la ABDT, que 
considera que la ampliación 
contradice la declaración de 
emergencia climática del Consis-
torio. El turismo de cruceros  
es, según la plataforma, uno  
de los grandes problemas. “Crear 
ciudades flotantes para ofrecer 
actividades lúdicas a turistas  
y clases altas mundiales es un 
absurdo”, mantiene, y denuncia  
la opacidad de las condiciones 
laborales en el sector y problemas 
de fiscalidad –asegura que que 
gran parte de los barcos tributan 
en paraísos fiscales–. “El de 
Barcelona es uno de los principa-
les puertos comerciales de 
Europa. Es el cuarto que más 
turistas recibe de todo el mundo, 
con tres millones de cruceristas  
al año”, asegura María García, de 
Ecologistes en Acció, que denun-
cia que su impacto en las ciuda-
des y el medio ambiente es atroz. 
“Los cruceros usan combustible 
prohibido en tierra; cuando 
atracan, apagan el motor princi-
pal, no los demás”, sostiene. El 
puerto tiene ocho terminales de 
cruceros, siete de ellas operativas. 
Las del Moll Adossat se están 
ampliando gracias a un acuerdo 
de 2018 entre Ayuntamiento y 
Autoridad Portuaria. En 10 años,  
el puerto ha crecido un 20% en 
tráfico y un 15% en contenedores. 
Antes de la Covid-19, se esperaba 
que los cruceristas rozasen los 
cinco millones en unos años.

Un puerto que  
no para de crecer

“Ni los domingos nos 
dejan descansar, pasa 
un avión tras otro”, dice 
Carmen, de Gavà Mar

“Estamos sacrificando 
territorio en aras del 
crecimiento”, sostienen 
en S.O.S. Baix Llobregat
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Turistas cerca de la terminal de cruceros.
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clàssic, de fet, es va publicar originària-
ment per petites entregues, tan curtes que 
el mateix autor les va anomenar tea spoons, 
que en anglès vol dir “culleretes de te”.

Clubs de lectura virtuals
Les biblioteques de Barcelona han hagut 
de cancel·lar totes les seves activitats, però 
s’han reinventat per portar algunes pro-
postes a les cases aprofitant les noves tec-
nologies. A partir del 4 de maig, arrenca-
ran una sèrie de clubs de lectura dedicats a 
la novel·la negra –conduït per Sebastià 
Bennasar–, la literatura catalana –a càrrec 
de Mercè Carrillo– i a la ciència-ficció –a 
càrrec d’Inés Macpherson–. Per partici-
par-hi cal inscriure’s al formulari que hi ha 
a la web de Biblioteques de Barcelona.

Teatre al saló de casa
Entre els teatres que s’han animat a penjar 
alguns dels seus muntatges en vídeo, hi ha 
grans espais com el Teatre Lliure, amb la 

Judith Vives 
BARCELONA

Joies del cinema fantàstic
Els amants del cinema fantàstic poden 
gaudir de les propostes que arriben des del 
Festival de Sitges, que ha creat a la seva pà-
gina web l’espai “Quadern de Bitàcora” 
(sitgeslogbook.com) per recuperar títols 
desconeguts o difícils de veure. Aquesta 
setmana han penjat Vaya luna de miel, un 
dels tresors perduts del director Jess 
Franco. Desapareguda durant quatre dèca-
des, va ser recuperada per la Filmoteca Es-
panyola i ara es pot veure en línia gràcies a 
la iniciativa del Festival de Sitges.

Faraons al saló de casa
Durant el confinament, molts museus ofe-
reixen visites virtuals i activitats per a pe-
tits i grans. El Museu Egipci de Barcelona, 
per exemple, s’ha sumat a la iniciativa amb 
una app que fa entrar a casa els faraons 
més grans de la història d’Egipte i que per-
met veure una infinitat de peces singulars, 
amb més de 3.500 anys d’història, fins i tot 
sarcòfags i mòmies. Per fer aquesta visita 
virtual cal descarregar l’aplicació del Mu-
seu Egipci de Barcelona i introduir-hi la 
contrasenya “YoMeQuedoEnCasa”.

Dickens per entregues
Mentre duri l’estat d’alarma, l’editorial 
Club Editor (clubeditor.cat) ofereix la pos-
sibilitat de llegir online i per entregues la 
famosa novel·la de Charles Dickens Histò-
ria de dues ciutats, en la traducció de Núria 
Sales. Per això, cada dia publiquen un nou 
fragment d’aquesta obra del 1859. Aquest 

FESTIVALS DE CINEMA 
ONLINE, CLUBS DE 
LECTURA VIRTUALS, 
TEATRE DES DEL SOFÀ 
O UNA INICIATIVA 
FOTOGRÀFICA AMB 
REREFONS SOLIDARI 
SÓN FÓRMULES D’OCI  
EN QUÈ NO CAL SORTIR

El film ‘Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin’, de Werner Herzog, una de les obres del D’A.
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PROPOSTES PER GAUDIR DE 
LA CULTURA DES DE CASA

Òperes del Liceu, online 
El Gran Teatre del Liceu penja a la plata-
forma My Opera Player algunes de les seves 
millors produccions de les darreres tempo-
rades sota el lema #ElLiceuaCasa. El 2 de 
maig faran una “estrena online” de Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti, que va suposar 
el debut del tenor Juan Diego Flórez en el 
rol d’Edgardo. El 7 de maig s’hi podrà veure 
La bohème, de Puccini, en una producció de 
Jonathan Miller plena de realisme. És gra-
tuït amb la contrasenya “Operaencasa”.

Fotografies solidàries
Més de 150 fotògrafs de tot el món s’han su-
mat a la campanya solidària #fotoscontra-
lacovid per recaptar fons per a Metges sense 
Fronteres. La iniciativa permet veure i ad-
quirir obra original de fotògrafs espanyols i 
internacionals a preus assequibles. Els be-
neficis es destinaran al fons d’emergència 
Covid-19 de Metges sense Fronteres, per 
pal·liar els efectes de la pandèmia a l’Estat.

La majoria de festivals de cinema 
que s’havien de celebrar els mesos 
vinents s’han hagut d’ajornar 
o cancel·lar. Però els organitzadors 
del Festival de Cinema d’Autor de 
Barcelona (D’A Film Fest), que 
s’havia de fer del 30 d’abril al 10 
de maig, ha decidit provar de fer-lo 
online. Per això s’han associat amb  
la plataforma Filmin, on presentaran 
35 del centenar de títols que 
s’havien programat en la desena 
edició del certamen. En el cartell 
destaquen les darreres obres 
d’Arnaud Desplechin (Roubaix, une 
lumière); Werner Herzog (Nomad:  
In the Footsteps of Bruce Chatwin)  
o Kiyoshi Kurosawa (To the Ends  
of the Earth) i el monogràfic dedicat  
a l’austríaca Jessica Hausner.  
És gratuït per als subscriptors.

El D’A Film Fest 
celebra una edició 
online a Filmin

iniciativa #lliurealsofà, però també petites 
sales independents. Per exemple el Teatre 
Tantarantana, que ha penjat al seu canal 
de Youtube dues obres de PI(È)CE, un pro-
jecte intergeneracional i intercultural que 
acosta als escenaris persones migrades de 
l’aula d’acollida dels instituts Milà i Fonta-
nals i Consell de Cent i un grup de gent 
gran dels barris del Raval i el Poble-sec. En 
concret, es poden veure les obres Li diuen 
mar, vista a la temporada 2015-16, i Les set 
cançons, de la temporada 2018-19.

El Jamboree, a YouTube
El Jamboree de Barcelona ha començat a 
publicar fragments i gravacions senceres 
d’alguns dels directes que han tingut lloc 
en aquesta emblemàtica sala de la plaça 
Reial, especialitzada en jazz. Steffen Mor-
rison, Chromatic Vortex, Rodney Homar 
Trio o Jean Toussaint Quartet són només 
alguns dels artistes que ja es poden veure 
al seu canal de YouTube.



Aquest dissabte es podrà 
començar a practicar 
esport a l’aire lliure de 
manera individual i dilluns 
vinent l’esport professional 
farà el primer pas cap 
al desconfinament amb 
alguns entrenaments

Roger Castillo 
BARCELONA

L ’estat d’alarma decretat pel 
Govern espanyol a mitjans 
de març va afectar, entre 
molts altres col·lectius, els 
esportistes professionals. 
Confinats com la majoria de 
ciutadans, durant el darrer 

mes i mig han fet mans i mànigues per 
mantenir-se en forma. Primer ho feien amb 
expectatives de competicions a curt ter-
mini, però la veritat és que, des que els Jocs 
Olímpics van anunciar que no se celebra-
rien aquest estiu, la gran majoria de com-
peticions esportives van assumir que la 
temporada 2019-2020 seria incompleta i 
que el debat era entre cercar un format es-
tiuenc ràpid per resoldre títols i canvis de 
categoria o bé cancel·lar la competició i es-
perar que el curs vinent sigui més prolífic.

Esportistes en confinament
La incertesa inicial era més accentuada i 
molts esportistes van criticar la manca 
d’opcions per entrenar-se de manera ade-
quada, fent valer la seva professió, especi-
alment quan es feia una mirada compara-
tiva a altres països europeus que en tot 
moment han mantingut les instal·lacions 
esportives obertes –amb restriccions, però 
amb accés garantit als esportistes d’elit– o 
que almenys permetien la pràctica espor-
tiva individual a l’aire lliure, com ara Ale-
manya, França, la Gran Bretanya, Suècia, 
Suïssa, Bèlgica, Dinamarca o Portugal.
 Mireia Belmonte, una de les grans es-
trelles de l’esport català i que fa 50 dies que 
no pot nedar en una piscina, va respirar 

alleujada en conèixer la suspensió dels 
Jocs: “Tothom hauria de tenir les mateixes 
condicions per entrenar-se, i la situació ac-
tual, amb mesures diferents a cada país, no 
ho permetia. Jo a casa faig el que puc, amb 
molts exercicis de càrdio i de força”.
 Sense poder preveure la durada del 
confinament, els esportistes d’elit van op-
tar des del primer dia per preparar rutines 
d’entrenament a casa per mantenir la 
forma. Molts d’ells han aprofitat eines com 
cintes de córrer o bicicletes estàtiques per 
treballar físicament, ja sigui perquè les te-

nien a l’abast o bé perquè les han adquirit 
amb el suport de clubs i federacions.
 Marta Galimany, atleta maratoniana del 
FC Barcelona amb bitllet per als Jocs de Tò-
quio, ha mantingut una rutina d’entrena-
ments intensa: “Hem intentat adaptar el 
que hauríem fet per pistes i camins dalt 
d’una cinta de córrer que vaig comprar just 
abans de començar el confinament, antici-
pant-me al que estava a punt d’arribar. No 
és el mateix, però ens serveix per mantenir 
l’estat de forma i espero que com a mínim la 
situació ens faci més forts mentalment”.

Solidaritat i noves facetes
Alguns esportistes han optat per la imagi-
nació i han muntat o bé participat en cur-
ses solidàries fetes des de casa –passadís 
inclòs– per sumar quilòmetres, fins al punt 
d’arribar a córrer una marató, tal com han 
fet aquests dies Pau Capell o Kilian Jornet. 
D’altres han hagut d’assumir l’ajornament 
de projectes personals tan bèsties com el 
14x1000 de Sergi Mingote, que, més enllà 
de mantenir la forma, ha optat per donar 
sortida a la seva faceta més comunicativa i 
estrenar un espai de converses en directe 
per internet amb altres esportistes d’elit.

L’esport amateur ha 
hagut de conciliar la 
pràctica de l’exercici 
amb família i teletreball

Esportistes d’elit van 
optar des del primer  
dia per fer rutines 
d’entrenament a casa  

 Els que també han hagut de fer molts 
esforços per adaptar-se a la situació són els 
esportistes amateurs, molts dels quals han 
combinat la seva feina habitual via teletre-
ball amb la conciliació familiar i la imagi-
nació per seguir practicant esport en espais 
força reduïts. Molts d’ells han aprofitat ru-
tines preparades per a l’ocasió per part de 
la Unió de Federacions Esportives de Cata-
lunya (UFEC) o de preparadors com Ber-
nat Buscà, una figura sempre present en la 
trajectòria del pilot de skeleton Ander Mi-
rambell. Vídeos útils, pensats per fer a casa 
i amb nivells d’exigència i dificultat dife-
rent, en funció dels hàbits esportius de les 
persones a qui van dirigits.
 Marc Subiron, un dels jugadors més 
destacats de quad rugbi de casa nostra, ha 
seguit una rutina del preparador físic de 
l’INEF Adrián García: “Ens va facilitar una 
taula d’exercicis per treballar els diferents 
grups musculars amb un gran nombre de 
repeticions. Utilitzo elements domèstics 
amb molta creativitat per fer-ho, i alhora 
miro molts partits de rugbi en cadira de 
rodes per seguir millorant. Però trobem a 
faltar molt poder treballar amb la cadira a 
la pista”.
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Esports Desescalada

Els esportistes es preparen  
per a la “nova normalitat”

Dissabte es podrà fer esport a l’aire 
lliure individualment, però el pla de 
desconfinament esportiu per fases 
debutarà dilluns, quan es podran 
reprendre els entrenaments de 
baixa intensitat en lligues professio-
nals i els individuals d’esportistes 
professionals i federats. Amb 
incertesa i crítiques d’inconcreció 
per part de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física de la 
Generalitat, els esportistes albiren 
amb cert optimisme la “nova 
normalitat”. El CAR de Sant Cugat 
reobrirà en la fase 1 per a esportistes 
becats d’alt nivell de la província de 
Barcelona. En la fase 2, prevista com 
a mínim per a principis de juny, es 
reprendran campionats esportius 
professionals a porta tancada.

EL PLA DE 
DESCONFINAMENT
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grado certificados, ofertas de trabajo, para 
que ahora se anule todo es frustrante.

¿Han surgido ya problemas económicos? 
Hay gente sin internet, que no puede soli
citar ayudas, y niños que no pueden hacer 
el seguimiento de sus clases. Las desigual
dades existen y no son cifras.

¿Y la Administración? Ni tiene un plan a 
largo plazo ni tiene en cuenta la realidad 
de los barrios. Aquí hay pisos de 60 m2 con 
tres familias pagando 500 euros cada una.

¿Cómo afectó la crisis de 2008? Mucha 
gente se marchó, sobre todo los de Latino
américa. Pero la gente de África y Asia se 
quedó. En sus países la situación es peor.

Uno de los símbolos de la Prospe es el 
Festival de Sopas. Todas las ollas son igua
les pero diferentes, como las personas. 
Nou Barris es así: un barrio en ebullición a 
fuego lento. Este año no pudo hacerse.ƒ

Queralt Castillo Cerezuela

¿Cómo era la Prospe cuando llegó? En 
1974, el barrio estaba a medio construir. 
Pero tuve una sensación muy buena. Tenía 
conciencia política y ganas de trabajar. La 
AV Nou Barris era única, porque entonces 
no había libertad de asociación. En el 77 
montamos la primera vocalía de mujeres.

Hábleme de 9 Barris Acull. Es una expe
riencia preciosa. Nos hace ser conscientes 
de la realidad de la migración. Es una red y 
cada entidad asume una responsabilidad. 
Aumenta la cohesión.

¿Cuál es el foco? Los talleres de lengua. Y 
tenemos un servicio de acompañamiento 
jurídico gratuito. También promovemos 
actividades para que la gente se conozca.

¿Cómo está la vivienda en Nou Barris? Los 
pisos turísticos no son un problema aquí. 
Hay pocos, pero en los dos últimos años los 
alquileres han subido. Se habían estabili
zado, y ahora la situación está fatal.

¿Cómo ve el tejido asociativo en los bar-
rios? Los tiempos y las formas de organi
zarse cambian, pero hay movimiento. Los 
jóvenes, a través de los casals. Y los de en
tre 30 y 40 años son cada vez más activos.

¿Cómo ve el auge del feminismo? Emo
cionada. Habíamos estado unos años dor
midas. Las generaciones de ahora nacieron 
con derechos garantizados, así que no en
tendían la necesidad de luchar. La mani
festación de 2018 me entusiasmó.

¿Cómo vive la pandemia el barrio? En 9 
Barris Acull estamos preocupados. La 
gente tenía citas en la Delegación y se ha 
quedado a medias con el trámite. Haber lo

Luchadora incansable, siempre 
vinculada a los movimientos de base  
y la lucha vecinal, Pitusa, de 71 años  
y nacida en Huesca –llegó a Barcelona 
en 1972, tres días antes de cumplir  
los 23 años–, es todo un referente en  
el barrio de la Prosperitat. Atesora  
una vida batallando por los derechos 
de trabajadores, migrantes y mujeres. 
Ahora, desde 9 Barris Acull, echa una 
mano a quienes solicitan el asilo. Ante 
la crisis de la Covid-19, el barrio se 
prepara para momentos duros: más 
paro, más pobreza y gran cantidad  
de trámites urgentes aplazados que 
necesitan una respuesta inmediata. 

MUJER DE BARRIO

Lourdes Ponce, ‘Pitusa’, es activista vecinal en el barrio 
de la Prosperitat, en Barcelona, y miembro de 9 Barris 
Acull, una entidad que trabaja para la integración de
los nuevos vecinos llegados desde todo el mundo
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Pitusa 
“Las desigualdades 
existen y no son cifras”
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