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MESURES EFECTIVES PER CONTENIR LA PANDÈMIA COVID19 I 

ELS QUI NO RESPECTEN LA QUARANTENA 

 

En el nostre Comunicat del mes de Juliol, ja informàvem que vàrem demanar al MHP Quim Torra 

i a la H. Consellera de Salut Alba Vergés que es procedís al desenvolupament de les infraccions de 

la Llei de Salut Pública i les Sancions de la mateixa manera que es fa en matèria de Trànsit o 

Ordenances Municipals, per poder disposar d’una Eina Essencial per contenir la Pandèmia del 

COVID19. 

A dia d’avui, aquesta mesura no s’ha dut a terme i ja estem al que s’anomena “Segona Onada” 

de la Pandèmia, acumulant 13.858 Persones Mortes a Catalunya, amb Noms i Cognoms, i 

240.118 Casos Positius de COVID19.  Amb una Crisis Social i Laboral que va creixent dia a dia, 

amb les restriccions que el Govern de la Generalitat de Catalunya imposa que sembla que no 

donin el seu fruit per contenir la Pandèmia fins erradicar-la. 

Sabem que durant tot aquest temps molts dels Catalans han estat fent grans esforços i sacrificis, 

però també sabem que hi ha d’altres que s’han comportat de forma incívica, no respectant les 

mesures bàsiques ni les imposades per no propagar la COVID19. I el Govern de la Generalitat de 

Catalunya s’ha basat en la voluntat i corresponsabilitat de la gent. I que els que tenien que fer 

Quarantena a casa, per no propagar la COVID19, la feien correctament, sense cap control. 

Com sabem, la COVID19 és invisible, molts dels contagiats no saben que ho tenen 

(asimptomàtics) i poden propagar-lo, per això els experts demanen des de fa temps cribratges 

massius per detectar els portadors i posar-los en Quarantena i els qui ja l’han passat, que tenen 

anticossos. 

Segurament la majoria de casos de persones que han estat posades en Quarantena ho hauran 

fet, i ens haurem de basar en la voluntat i corresponsabilitat de la gent. I aquest és un problema 

si es vol erradicar la Pandèmia de la COVID19, ja que sabem que hi ha molta gent incívica que no 

respecte als altres, com hem vist, i s’haurà saltat la Quarantena per motius varis. 

Feta aquesta Introducció, ahir vàrem demanar, presentant a Registres dos Escrits Oficials dirigits 

al H. Conseller Miquel Sàmper i a la H. Consellera Alba Vergés, de la necessitat d’una altre Eina 

Essencial per Controlar la Pandèmia i els qui NO RESPECTEN la Quarantena.  

Per posar-vos en situació, els Policies de Catalunya, ja siguin Policies Locals, Guàrdia Urbana o 

Mossos d’Esquadra, diàriament fan milers d’actuacions a Catalunya. Des d’actuacions de trànsit, 

actuacions administratives, incidents de tot tipus, recolzament als companys i companyes del 

SEM, etc. Actuacions tant a l’exterior al carrer com a l’interior d’habitatges, locals o altres. 

 

 

 



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

 
 

Comunicat General nº 07/20 SC | Data 27/10/20 

 SINDICALISME DE PAÍS 
 

Ens hem trobat amb casos que a posteriori d’una actuació, s’ha tingut coneixement que la 

persona amb la que han interactuat, algunes sense que portés mascareta facial, era POSITIVA en 

COVID19 i havia de fer la QUARANTENA, mesura indicada per un Metge, posant en risc a molts 

de Companys i Companyes i al seu entorn. I de les actuacions amb persones en QUARANTENA 

que ni s’hauran sabut. 

També ens hem trobat que per verificar si una persona es positiu en COVID19, un patrulla ha 

d’anar personalment a un Centre de Salut, per fer comprovacions. 

I hem fet les següents preguntes al Conseller i a la Consellera: 

Sap que es podria evitar posar en risc als Policies actuants si es sàpigues que la persona 

identificada a de restar en Quarantena? Sap que no hi ha cap mitjà per informar si una persona 

que sigui identificada per qualsevol Policia de Catalunya ha d’estar en Quarantena? Sap que per 

Controlar una Pandèmia no ens podem basar amb la voluntat de la gent? Sap que hi ha molta 

gent que no respecta la Quarantena ni les Mesures contra la COVID19? Creu que amb les 

mesures actuals podrem aturar una Pandèmia? Sap que hi ha altres Comunitats on la Policia pot 

saber si una persona ha d’estar en Quarantena, ja que s’han coordinat Departament de Salut i el 

Departament d’Interior?     

I hem sol·licitat que facin els tràmits oportuns i de forma diligent entre el Departament d’Interior 

amb el Departament de Salut per tal d’establir un mitjà segur (on es garanteixin els drets dels 

ciutadans i que duri només fins que la situació de la Pandèmia estigui eradicada), per tal que al 

identificar una persona, els Agents Actuants puguin saber si aquesta ha de restar en Quarantena 

o No. Creiem que si es crea, serà una EINA ESSENCIAL per tal de Controlar la Pandèmia i aquelles 

persones que no respecten a la resta de la Societat. 

Recalcar que no hem demanat crear una Eina per saber tots els que haurien de fer 

QUARANTENA, si no, en cas d’identificar algú, indicar si aquest ha de fer Quarantena o No, 

perquè els Agents prenguin les Mesures de SEGURETAT pertinents, s’activi un Protocol per 

contenir la persona en QUARANTENA i s’iniciïn els tràmits per denunciar la persona. 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, ens agradaria viure en una societat madura 

i responsable que amb avisos persistents no calgués aplicar cap mesura més, però 

malauradament això és una Utopia. Tornem a recordar que estem davant de la “Segona Onada” 

de la Pandèmia, on ja han mort més de 13.858 persones a Catalunya. Si s’ha d’actuar, actuem 

amb les eines necessàries i desenvolupem al màxim totes les competències que disposem ara 

com una Comunitat Autònoma d’EspaÑa. No podem dependre de la bona voluntat de la 

ciutadania.  

H. Conseller Miquel Sàmper, té l’oportunitat d’aplicar un nou tarannà a la Gestió 

de la Pandèmia. I als altres Polítics que estan a primera línia, si no poden fer el 

màxim per capgirar aquesta situació i tornar a la normalitat, només els hi queda 

dimitir i que en posin un altre amb més capacitats, pel bé del Poble de Catalunya. 


