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RESPONSABLES DE CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19 (I) 

 
Segurament quan es llegeixi aquest Comunicat les dades dels Contagiats i del morts a Catalunya i EspaÑa 

pel COVID-19 hauran augmentat considerablement per culpa d’uns IRRESPONSABLES al capdavant del 

Gobierno de EspaÑa, precedits per anteriors polítics que varen fer grans retallades en Sanitat i Guerres de 

les Clavegueres del Estat per destrossar la Sanitat Pública de Catalunya, on tots recordarem la famosa 

frase  “Les hemos destrozado el Sistema de Sanitario”.  

Tot just avui, 21 de Març, una setmana després que el el Gobierno de EspaÑa declarés Oficialment el 

“Estado de Alarma”, i quasi dos mesos després que la OMS (Organització Mundial de la Salut) va declarar 

el brot de Wuhan com una Emergència de Salut Pública Internacional, ha creat una Comissió d’Expert.  

Les dades Oficials d’avui, No les Reals, ja que moltes proves sobre contagis no s’han fet i s’estima que 

siguin molt més altes, i a sobre les dades estan “CENTRALITZADES” són les següents: 

CCAA Contagiats UCI Morts 

Andalucia 1.515 53 40 

Aragó 424 33 22 

Asturies 486 12 5 

Balears 246 14 4 

Canàries 348 29 7 

Cantàbria 215 9 2 

Castella La Manxa 1.423 65 84 

Castella i Lleó 1.466 85 55 

Catalunya 4.704 449 191 

Ceuta 5 0 0 

C. Valenciana 1.363 84 50 

Extremadura 354 6 12 

Galícia 739 29 9 

La Rioja 564 17 15 

Madrid 8.921 767 804 

Melilla 25 1 0 

Múrcia 240 14 1 

Navarra 664 25 9 

País Basc 1.725 71 85 

ESPAÑA 25.427 1.763 1.395 
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Segons els Experts i Analistes, com l’Oriol Mitjà, metge investigador català, especialitzat en medicina 

interna i malalties infeccioses, és indispensable decretar un confinament total, fent una restricció total de 

la mobilitat i el confinament total dels ciutadans i residents, en excepció als serveis bàsics essencials, per 

frenar el coronavirus. Si no es posen aquestes mesures, segons simulacions matemàtiques, sobre el 26 de 

Març, el Sistema Sanitari es saturarà i les dades seran molt pitjor.  

Com ja vàrem dir en el darrer Comunicat, 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. 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. I el 3 de Març, confirmen que la mort d’un 

home el 13 de Febrer que havia viatjat al Nepal va ser causa del COVID-19, essent la primera mort en 

EspaÑa i Europa. 

Com el COVID19 originari de Wuhan a arribat a EspaÑa i Catalunya, o a altres països del món? Doncs la 

resposta la podria donar qualsevol estudiant de Catalunya en un examen de Selectivitat. Els majors 

portadors del COVID19 són els humans i la propagació a altres Països ha estat mitjançant el Transport 

Aeri. I dins els mateix País, ha estat amb la mobilitat de les persones. 

Aquí unes dades a tenir en consideració: 

CCAA 
Desplaçaments Desplaçaments  Passatgers Milan 

Diaris Juliol 2017 Diaris Octubre 2017 AENA Febrer 2020 5% 

Andalucia 47.475 37.252 
 

  

Aragó 11.181 11.250     

Asturies 11.582 5.953     

Balears 4.655 2.985     

Canàries 5.933 4.909 
 

  

Cantàbria 10.295 3.743     

Castella La Manxa 169.744 143.966     

Castella i Lleó 135.602 90.776     

Catalunya 15.087 14.374 3.280.937 164.047 

Ceuta 77 40     

C. Valenciana 65.347 26.561     

Extremadura 23.708 16.892     

Galícia 14.074 8.144     

La Rioja 2.821 2.379     

Madrid - - 4.396.631 219.832 

Melilla 8 116     

Múrcia 11.745 7.512     

Navarra 3.201 3.556     

País Basc 10.324 9.332 
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Per una part les dades dels Desplaçaments Diaris que hi van haver un divendres al mes de Juliol i al mes 

d’Octubre de 2017, de Madrid a altres Comunitats Autònomes*. I per una altres les dades dels Passatgers 

d’AENA al més de Febrer del 2020** als Aeroports de Madrid i Barcelona i al costat el 5% que és el 

percentatge de passatgers de Milan*** 

No som expert ni analistes, però qualsevol pot veure a simple vista que on hi ha Aeroports amb gran 

afluència de Passatgers i amb destinacions com ITALIA o INTERNACIONALS, els contagiats són majors que 

a la resta del Estat EspaÑol. Després també s’ha de tenir en compte les Comunitats Autònomes amb més 

desplaçaments a Madrid, on dia a dia també van augmentant els seus casos de contagis i morts pel 

COVID-19 i aquelles on hi van haver desplaçaments massius quan el Gobierno de EspaÑa va anunciar que 

declararia el Estado de Alarma. 

Com és que a 22 de Març encara els Aeroports i Ports, encara estiguin oberts i, com diuen alguns 

passatgers, sense mesures de control de les persones? Qui és el RESPONSABLE que no s’hagin pres les 

mesures adients i restringint els vols, fent que no entressin contagiats al seu dia o de propagar el 

Coronavirus COVID-19 a altres Països? Fàcil, els Gestors de la Ciris del COVID-19 que en aquest moments 

són els que han declarat el ESTADO DE ALARMA. 

Als Gestors de la Crisis del COVID-19 dir-lis que el Virus no entén de professions. Actualment hi han més 

de 3.5000 Sanitaris/es contagiats/des, havent mort una Sanitaria. Dels Cossos de Seguretat i Emergència, 

fa un dia hi havia 24 Agents de Mossos d’Esquadra i Policies Locals de Catalunya contagiats i 157 Agents 

de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil contagiats i 3 morts de la Guàrdia Civil. I malauradament 

aquestes xifres, com les generals, augmentaran aquest dies, ja que el COVID-19 només veu persones a 

contagiar. Els Gestors de la Crisis no pot pretendre que la població actuï com a Soldats, com ve diuen a les 

rodes de premsa, perquè a la fi un soldat no deixa de ser una persona.  

Des del Sindicat General de Seguretat de Catalunya, demanem als Gestors de la Cirisis del COVID-19, al 

Gobierno de EspaÑa, que per les Vides i la Seguretat de TOTS, prengui les mesures de CONFINAMENT 

TOTAL que molts experts han indicat que s’haurien d`haver aplicat. En el cas que no s’adoptin, demanem 

a la Generalitat de Catalunya, facin el que hagin de fer, per Protegir a la Població de Catalunya, no sent 

còmplices de la gestió IRRESPONSABLE del Gobierno de EspaÑa i esmenant la falta de previsió i mala 

gestió feta per la pròpia Generalitat al inici de la Crisis del COVID-19. 

 

EL PAÍS S’ENFRONTA A UN GRAN REPTE DE SALUT PÚBLICA 

ENTRE TOTS I TOTES ENS EN SORTIREM!!! 
 
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. 

 
Fonts Dades: *Estudi Pilot de Mobilitat Interprovincial fet pel Ministerio de Transporte **Estadística Mensual AENA 
***Estadística Aeroports Ministerio de Transporte 


