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RESPONSABLES DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19 (II) 

 

Hem de començar el Comunicat informant de la mort d’un Company del Cos de Mossos d’Esquadra, en 

Joan M.F. de 57 anys. Primer de tot que Descansi en Pau i donar el nostre condol a la família, amics i 

companys.  

Cada segon que passa les dades dels Contagiats i del Morts a Catalunya i EspaÑa pel COVID-19 van 

augmentat considerablement per culpa dels IRRESPONSABLES al capdavant de la Gestió de la Crisis del 

COVID-19. 

Ara ve quan ens preguntem: ES PODRIEN HAVER EVITAT LES SEVES MORTS I ELS CONTAGIATS?  

Doncs segurament que SI, si s’haguessin pres les mesures adients en el moment adient. 

Com hem pogut veure, no estàvem preparats per aquesta pandèmia del Coronavirus COVID-19. Ho hem 

pogut veure amb la falta de Protocols, que s’han anat actualitzant dia a dia, falta de Material de Protecció, 

manca de recursos Sanitaris, segurament per les retallades que vàrem patir amb la Crisis del 2008, etc. No 

estava preparada la Generalitat i els seus Departaments, ni el Gobierno de EspaÑa. 

Si sabien que no estàvem preparats, per què no es van prendre les mesures adients en el moment 

adient? 

El 31 de Desembre de 2019, segons informació 

del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias (CCAES), va rebre alerta 

sobre un agrupament de 27 casos de 

pneumònia d’etiologia desconeguda amb inicis 

de símptomes el 8 de Desembre, amb 7 casos 

greus. I el 12 de Gener de 2020, reben la 

seqüència genètica de les Autoritats Xineses del 

SARS-CoV-2, que 5 dies abans havien identificat 

com l’agent causant del nou brot víric. 

A partir del 15 de Gener del 2020, el CCAES va 

anar fent un seguiment diari del COVID-19, amb 

dades dels contagiats i morts pel Coronavirus 

per Zones i Països, amb gràfiques i mapes. 

Desconeixem si dita informació la van compartir 

inicialment amb totes les Comunitats Autònomes. 
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Com ja hem pogut demostrar, tenien informació de primera mà, entre elles la OMS (Organització Mundial 

de la Salut), des del 31 de Desembre de 2019. I també tenien a la seva disposició les Dades d’AENA de 

tots els Aeroports sobre la procedència dels Passatgers de tots els vols i les Dades d’un Estudi Pilot de 

Mobilitat Interprovincial fet pel Ministerio de Transporte fet el 2018 i utilitzant la tecnologia Big Data, 

(https://observatoriotransporte.mitma.es/estudio-experimental). 

Si tenien totes aquestes dades, si sabien que no estàvem preparats, per què no es van prendre les 

mesures adients en el moment adient? 

Qui és el RESPONSABLE que no s’hagin pres les mesures adients, restringint els vols o creuers, fent que no 

entressin contagiats al seu dia o de propagar el Coronavirus COVID-19 a altres Països?  

Qui és el RESPONSABLE que no s’hagin pres les mesures adients, restringint la mobilitat al interior de la 

Península, evitant propagar el COVID-19? 

Totes aquestes preguntes i més, són les que ens fem la majoria de persones que estem patint la Crisis del 

Coronavirus COVID-19, i algun dia hauran de respondre, ja sigui en una Comissió o en un Jutjat, els 

Gestors de la Crisis del COVID-19, que en aquest moments són els que han declarat el ESTADO DE 

ALARMA. 

El que fa més ràbia de tot plegat, és que la majoria de morts i contagiats es podrien haver EVITAT! 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, tornem a demanar als Gestors de la Cirisis del 

COVID-19, al Gobierno de EspaÑa, que per les Vides i la Seguretat de TOTS, prenguin 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 posin a primera línia tots els companys i companyes amb patologies prèvies que siguin més 

vulnerables al COVID-19. Comprin el material de protecció necessaris, pels Sanitaris, pels Cossos de 

Seguretat i Emergències i per la Població. Sabem que la Conselleria d’Interior a dia d’avui no ha rebut 

material de protecció des de Madrid.  Utilitzin tots el recursos que disposem, ja siguin Bombers, Protecció 

Civil, Voluntaris, Serveis de Neteja, per fer les tasques de desinfecció, muntar Hospitals de Campanya o 

habilitar zones pels Contagiats, o el que faci falta. Prenguin les mesures necessàries i NO SIGUIN 

CÒMPLICES de la gestió IRRESPONSABLE del Gobierno de EspaÑa, 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, a tots els Cossos de Seguretat i Emergències i a la Població de Catalunya 
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 estar preparats per futures pandèmies que puguin sorgir. 

https://observatoriotransporte.mitma.es/estudio-experimental

