
  Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya 
www.segcat.cat | info@segcat.cat 

 
 

Comunicat General nº 02/20 SC | Data 17/03/20 

 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS I L’ESTAT D’ALARMA 

 
A finals de Gener de 2020 vàrem tenir per primer cop coneixement d’un Coronavirus conegut com a 

COVID-19, quan el 23 de Gener la OMS (Organització Mundial de la Salut) va declarar el brot de Wuhan 

com una Emergència de Salut Pública Internacional. 

Mentre a Catalunya estem patint el procés Gripal de cada any, el COVID-19 es va propagant per altres 

països i aquí es va informant per mitjans de comunicació, amb comunicats oficials dels diferents 

Departaments de la Generalitat i de forma interna. 

El 28 de Gener hi ha el primer cas de COVID-19 a Alemanya procedent de Wuhan i es comença a propagar 

per altres països de la Unió Europea, i on es propaga més ràpidament és a Itàlia. 

I el 25 de Febrer hi ha els primers casos confirmats a la Península Ibèrica, un a Madrid i un altre a 

Barcelona, tots dos provinents d’Itàlia. 

És el 5 de Març quan la Generalitat de Catalunya amb 28 casos de contagis per COVID-19 (Madrid 78 i 

Espanya 230) activa el Pla d’actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial de risc. 

El 11 de Març de s’activa la Fase d’Alerta del PROCICAT amb 180 casos de contagis i 4 morts (Madrid 

1024/31 i Espanya 2277/55). 

El 12 de Març s’activa el Pla Operatiu Oris, que estableix  els objectius, la direcció i la mobilització de 

recursos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, humans i materials, així com el Pla de 

Comunicació Interna i Externa. 

Al mateix dia, s’activa la Fase d’Emergència 1 del PROCICAT amb 315 casos de contagis i 6 morts (Madrid 

1388/56 i Espanya 3146/86) i es procedeix al confinament de 70.000 veïns i veïnes de la Conca d’Òdena, 

per el ràpid creixement de la pandèmia a la zona amb 58 contagiats i 3 morts. També es tanquen les 

escoles, instituts, universitats i es prenen altres mesures de contenció. 

Al dia següent, el 13 de Març, amb 508 casos de contagis i 6 morts a Catalunya, 2659 casos de contagi i 64 

morts a Madrid i 5232 cases de contagis i 133 morts a Espanya, el Presidente del Gobierno de EspaÑa, fa 

una Declaració Institucional, declarant l’Estat d’Alarma i informant que al dia següent ja informarà de les 

mesures a aplicar, ja que s’ha de reunir amb els Ministeris i a posteriori es reunirà amb els Presidents de 

les Comunitats Autònomes per informar-los. 

Al mateix dia, al vespre, el Molt Honorable President de la Generalitat fa una Declaració Institucional 

demanant al Gobierno de EspaÑa, el confinament de Catalunya, entre altres mesures de contenció 

similars a les que reclama la OMS, per evitar la propagació del COVID-19.  
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El 14 de Març, amb 715 casos de contagis i 8 morts a Catalunya, 2940 casos de contagi i 131 morts a 
Madrid i 6391 cases de contagis i 196 morts a Espanya, el Presidente del Gobierno de EspaÑa, torna a fer 
una Declaració Institucional a les 21:00 (estava programada per les 14:00), on informa de la 
implementació “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” i que entrarà en vigor un cop es 
publiqui al BOE. Amb l’entrada en vigor del RD, s’imposa que “A los efectos del Estado de Alarma, la 
Autoridad competente serà el Gobierno” i manifesta quina  serà la “Colaboración” amb les Autoritats 
Competents “Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de 
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del 
Ministro del Interior”. I explica les mesures que aplicaran. 

El 15 de Març, amb 903 casos de contagis i 12 morts a Catalunya, 3544 casos de contagi i 213 morts a 
Madrid i 7988 cases de contagis i 294 morts a Espanya, els Ministres del Gobierno de EspaÑa encarregats 
d’estar al capdavant del Real Decreto del Estado de Alarma, fan una roda de premsa, informant de les 
mesures que aplicaran en cada àmbit. 

Fet aquest resum de la cronologia dels fets succeïts envers el Coronavirus COVID-19, primer de tot donar 
les gràcies als Sanitaris que porten des del primer moment lluitant contra el Coronavirus i que molts d’ells 
han estat contagiats, als quals desitgem una ràpida recuperació. 

Dir que un cop acabi aquesta crisis tothom haurà de fer autocrítica, perquè tot el que s’ha fet malament 
no torni a succeir en un futur pròxim i estar preparats per una nova pandèmia. També haurem de 
recordar tot lo succeït, com s’ha gestionat i tenir-ho molt present per demanar responsabilitats. 

Com a Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, havent patit aquesta crisis des de la visió de 
Sindicats de treballadores i treballadors de la Seguretat Pública, treballant dia a dia al carrer, podem 
afirmar que la Generalitat de Catalunya no estava preparada. Primer per la magnitud d’aquesta crisi, per 
manca de previsió, de protocols, de recursos materials i personals, i per manca de competències. Al 
principi no li van donar la importància real de la situació amb els antecedents que altres països havien 
viscut poques setmanes abans. Però van reaccionar aplicant mesures de contenció que altres Comunitats 
Autònomes ni EspaÑa no havien aplicat fins el moment. I es van veure condicionats per falta de 
competències, per poder aplicar més mesures de contenció. I a sobre en comptes de trobar-se a un 
Gobierno de EspaÑa col·laborador, es troba amb un Gobierno de EspaÑa, actuant tard, suprimint 
competències (155 encobert), atacant Catalunya i al MHP Quim Torra dient públicament que “no merece 
ser llamado responsable político” i fent de l’Acció de Combatre el COVID-19, una campanya contra 
Catalunya (#EsteVirus Lo Paramos Unidos, Gran País Unido, Unidos hagamos frente, Coordinación entre 
todos a sido la herramienta más eficaç). Tot un despropòsit. 

Per evitar la propagació del COVID-19 cal que es treguin competències a una Comunitat Autònoma com 
Catalunya, essent una de les que ha actuat més ràpid a la pandèmia, que ja ha demostrat que està 
preparada amb assajos fets per expert per combatre el COVID-19 o amb empreses que han desenvolupat 
material per detectar el coronavirus amb una hora o en actuacions de ràpida actuació com va ser els 
recents Atemptats del 17A. O amb l’Estat d’Alarma imposat es vol evitar que es vegi un altre cop, 
l’autosuficiència, el saber fer i la independència que pot tenir Catalunya respecte d’Espanya?  

La Generalitat de Catalunya quan va tenir 58 persones contagiades i 3 morts pel COVID-19, localitzats en 
la zona de la Conca d’Òdena, va decidir fer un confinament per evitar la propagació. En el seu moment a 
la Comunitat de Madrid no es va prendre cap decisió de confinament de la Comunitat ni cap mesura de 
contenció real, fent que molts dels contagiats i portadors del Coronavirus COVID-19, fossin els causants 
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de molt més contagis i marxessin a altres zones de EspaÑa, causant una propagació molt més alta i ràpida. 
Cal recordar que segons un estudi fet ple Ministerio de Fomento el 2017, mitjançant les metadades dels 
telèfons mòbils, 510000 viatgers entren i surten cada dia de Madrid amb destinacions a altres 
destinacions d’Espanya i d’aquestes, 23700 ho fan destinació Barcelona. Amb aquestes dades es pot 
veure el greuge de no prendre una decisió encertada en un moment concret. Qui serà el responsable de 
no haver actuat en el moment necessari? 

Avui 16 de Març, el Ministro de Interior del Gobierno de EspaÑa, ha anunciat que tancaran fronteres 
Terrestres per evitar la propagació del COVID-19, tres dies més tard que ho proposes el MHP Quim Torra. 
Com demanen experts en la matèria, calen accions més contundents per aturar i contenir el COVID-19. 
Quan trigaran en fer una aturada de País, tal com demana la OMS per fer una contingència més forta i 
consistent? Qui serà el responsable de prendre decisions tard, fent pujar l’índex de contagiats i de 
morts a Catalunya i EspaÑa? 

Sabem que hi ha hagut una manca de material de protecció, que encara no ha arribat, i el Sistema Sanitari 
està fent tot i més per combatre el COVID-19. Si no tinguéssim un dèficit fiscal de més de 16 milions 
d’Euros i no haguéssim tingut una guerra bruta de les Clavegueres del Estado “Les hemos destrozado el 
Sistema de Sanidad”, haguéssim pogut fer front al COVID-19 amb millors condicions? 

A dia d’avui, amb l’Estat d’Alarma imposat, el Ministerio de Sanidad ha ordenat que sigui informat de tot 
el material de protecció contra el COVID-19 que hi ha al Territori EspaÑol i ja hi ha hagut les primeres 
requises d’aquest material, per part de la Guàrdia Civil. Entenem que estem en una situació alarmant i 
d’urgència per una manca de previsió i pressupostos, i que aquestes accions s’han de fer perquè tant els 
Sanitaris com els Cossos de Seguretat que seran els qui combatran el COID-19 necessiten estar protegits. 
El que demanem, es que es doti a tots es Serveis Sanitaris i Cossos de Seguretat per igual, i que això no 
afecti en les compres de material que estava fent tant Salut i com el Departament d’Interior de la 
Generalitat. No desitgem que es faci una guerra bruta més, contra Salut o els Cossos de Seguretat i 
Emergències de Catalunya, en la situació que estem vivint a dia d’avui. 

Aprofitem per donar les gràcies a les empreses i ciutadans que han fet aportacions de material de 
protecció a diverses Comissaries de Policia de Catalunya i a Centres de Salut. 

Per finalitzar, com a Sindicat demanem a qui té la potestat en aquest moment d’Estat d’Alarma, es que 
s’apliquin mesures econòmiques urgents per fer front a la crisis social que es viurà en paral·lel a la crisis 
del COVID-19, com ja han fet altres països afectat per aquesta pandèmia. 

 

EL PAÍS S’ENFRONTA A UN GRAN REPTE DE SALUT PÚBLICA.  
 
Ara toca a tots els Sanitaris i Cossos de Seguretat i Emergències, donar el 200% per acabar amb aquesta 
pandèmia, ho hem de fer pels qui per desgràcia ens han deixat, pels qui estan lluitant per la seva vida i 

per que els nostres veïns i veïnes puguin estar tranquils un cop haguem acabat amb el COVID-19. 

 

ENTRE TOTS I TOTES ENS EN SORTIREM!!! 

  


