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La millor resposta a la pandèmia:
autogovern, independència
Malgrat els efectes de Coronavirus/
Covid19, els independentistes de
l’ANC som aquí, amb més motius
que mai per lluitar per la República
Catalana, un cop hem vist –una vegada més- la incapacitat, ineficacia
i ineptitud del Gobierno del Reino
de España per gestionar la crisi vital que provoca la pandèmia.
Després que el Gobierno de España es mirés d’una manera indolent i irresponsable com s’expandia el Covid19 des de la Xina
cap a la resta del món, sense
prendre cap mesura preventiva,
la primera decisió contundent del
Gobierno va ser recórrer a la
Constitució del 78 per decretar, el
14 de març, l’estado de alarma a fi
de recentralizar el poder i, així,
esborrar la capacitat de la Sanitat
catalana, que havia estat transferida el 1990. D’això s’ha dit que

correspon a un nou 155 “sanitari”.
Potser es pensaven que el Sars
Cov-2 (o Covid 19) no arribaria mai
–perquè Spain is different- o, si ho
feia, no tindria cap transcendència,
com va dir l’assessor principal del
Govern d’Espanya, el Dr. Fernando

Simón, director del Centro de
Emergencias Ciudadanas y Alertas
Sanitarias. El 31/01/20, en una
roda de premsa, el Dr. Simón va
afirmar: La realidad ahora sigue
sin ser (Covid19) excesivamente
transmisible… creemos que en España no va a tener –como muchomás allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya
transmisión local; si la hay, será
muy limitada y muy controlada.
Aquell mateix dia, l’OMS declarava
l’emergència internacional…
Aquestes declaracions van ser
durament criticades pel periòdic
britànic de centre-esquerra The
Guardian, que va assenyalar que
Espanya s’havia convertit en l’epicentre mundial del coronavirus. El
mateix Dr. Simón, a finals de març,
va deixar d’aparèixer a les rodes de
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premsa oficials –juntament amb
els militars-, perquè havia caigut
infectat pel mateix virus que semblava haver menystingut.
La ineptitud d’aquest “expert”
queda palesa però amaga la màxima ineptitud de la persona que
el va nomenar assessor, el Ministro de Sanidad, Sr. Salvador Illa
Roca, llicenciat en Filosofia per la
UB, secretari d’organització del
PSC, que va “ascendir” a ministre
segurament no pels seus mèrits
professionals sinó per la quota
política que el President Sánchez
havia de donar a la filial catalana
del PSOE.
La ineptitud del Sr. Illa, tan altiu i estufat, s’ha vist reflectida en
múltiples ocasions, com ara en la
compra de 650.000 (!!) testos diagnòstics inútils i no homologats,
motiu de l’endarreriment per
aplicar les proves diagnòstiques a
la població d’españoles y españolas que tant esmenta el President
Sánchez en els discursos.
La manca de previsió, el desig
que tot el maneig de la crisi sigui
centralitzat a Madrid per l’”Autoridad Competente” i la introducció
de l’exèrcit, la Policia Nacional i la
Benemérita en la lluita contra la
disseminació del Covid19 han portat el Gobierno de España a adoptar una actitud absolutista i voler
assimilar el virus a un enemic invasor que hem de derrotar militarment, quan tothom sap que tan
solament el podrem vèncer amb
mesures sanitàries, basades en la
ciència i el coneixement dels experts epidemiòlegs i biomèdics.
Dels moltíssims errors i pífies
atribuibles a les decisions del Gobierno de España, n’hi ha algunes
que voregen la criminalitat, com,
per exemple, no haver confinat
perimetralment la ciutat de Madrid, epicentre de la transmissió, i
no haver permès que Catalunya
es confinés, tal com ho va dema-

nar reiteradament el President
Torra i es pot llegir en la carta que
va dirigir el 17 de març a la Moncloa (sense resposta).
“Como consecuencia de la evolución adversa de los datos epidemiológicos de la infección del
SARS-CoV-2, el citado Plan está
activado, a fecha de hoy, en fase
de Emergencia 1. En el marco de
esta fase, se decidió limitar la libre circulación de personas en el
territorio administrativo de Catalunya, ordenando el confinamiento de la población en sus hogares y prohibiendo la circulación
en el exterior, a pie, con vehículo
privado o transporte público o
privado, colectivo o individual, excepto en los casos previstos.”
“Esta Resolución debe tener
efectos cuanto antes, dada la situación de emergencia en la que
se encuentra nuestra sociedad, y
es por ello que, en aplicación de
lo dispuesto en el 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 SARS-CoV-2, se remitió ayer a
su Gobierno, con el objetivo de
que se permita publicar la citada
resolución y, en consecuencia,
ésta pueda tener plenos efectos.”

Com dèiem abans: el silenci va
ser l’única resposta, malgrat que
dies després va ser el Gobierno,
que va haver d’ordenar el confinament de tota la població de l’Estat.
La centralització de les compres de productes sanitaris de
protecció i per al tractament dels
malalts crítics, i la confiscació del
material per las fuerzas de orden
público ha estat una altra espifiada monumental. Ha endarretit i
ha dificultat la disponibilitat
d’elements bàsics per al diagnòstic, la protecció i l’atenció sanitària i segurament ha significat el
contagi de molt del personal sanitari i la mort de pacients greus.
La pífia més recent és el decret
que trenca el confinament i obliga
els treballadors de serveis no essencials a sortir de casa per prendre el transport públic i presentar-se al lloc de treball, que en la
gran majoria dels casos no estan
preparats per a aplicar les mesures de prevenció recomanades.
Novament, el dia 12 d’abril el
President Torra dirigia una altra
carta al President Sánchez reiterant la demanda que no s’apliqués a Catalunya el “desconfinament parcial”.
“El levantamiento de estas medidas de confinamiento a partir
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del próximo lunes, 13 de abril,
provocaran, según los informes
de que disponemos, un aumento
de contagios y la situación de colapso en el sistema sanitario de
Cataluña.”
“Por todo ello, le solicitamos que
nos envíe los informes sanitarios y
epidemiológicos de que dispone el
Gobierno de España, para levantar
las medidas contempladas en el
Real Decreto Ley 10/2020.”
Novament no hi va haver cap
resposta a les demandes de la
Generalitat.

Ara la proposta del President
Sánchez és reeditar un nou Pacto de
la Moncloa, rebatejat com “acuerdo
de reconstrucción económica y social”, que té per objectiu aconseguir
que els partits polítics “sin condiciones previas” comparteixin la crisi
provocada per la pandèmia, quan
ells no han pres cap decisió.
Que consti que no hem entrat a
valorar les pífies en el maneig econòmic i social de les mesures –i no
mesures- preses pel Gobierno de
España, però davant tota aquesta
improvisació, incompetència i auto-

ritarisme els ciutadans de Catalunya ens hem de tornar a preguntar:
De què ens serveix formar part de
l’estado de las autonomías dins el
Reino de España, on l’única veu és
la que diu “ordeno y mando”?
I quina és la solució?: Trencar
amb un Estat inútil, repressor,
corrupte, classista i inepte, i construir la República Catalana, que
vetllarà pels interessos –també
els sanitaris i socials- dels seus
integrants. És hora de crear una
nova societat més democrática,
lliure, solidària i participativa.

MASCARETES A LA
DRETA DE L’EIXAMPLE
Des de la territorial Dreta Eixample us volem informar que, participant en la Campanya “1 milió de
mascaretes”, hem organitzat una logística per ferla possible.
Després de fer una crida a les nostres sòcies i socis, hem organitzat un grup de sis cosidores, un voluntari transportista i un planificador. Cal dir que
ningú s’ha hagut de moure de casa fora del voluntari transportista, que aprofita els dies que ha d’anar
a treballar a la seva empresa.

Según el periódico Público*, el ministro del
Interior Jorge Fernández Díaz conspiró con
Daniel de Alfonso, ex jefe de la Oficina
Antifrau de Catalunya. En una grabación se
puede escuchar, literalmente:

En otras palabras:
El Estado español pone en
riesgo la salud de todos los
ciudadanos de Cataluña,
independentistas o no.
¿Estás dispuesto a
aceptarlo?

Les mascaretes (cosides, rentades i empaquetades,
com podeu veure a la fotografia adjunta) les vam
portar a la residència de gent gran “Les Saleses” situada al barri i amb una capacitat per a 56 àvies i avis.
És l’hora de la solidaritat i aquest n’és un petit
exemple. Ens en sortirem entre tots!
A.N.C. Dreta Eixample

*(22/06/2016)

“[…] les hemos destrozado el sistema sanitario,
les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT
(Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació) [...].”

Aquestes paraules, són més greus encara en aquests
moments, quan el sistema sanitari (metges, infermeres,
farmacèutics, investigadors, auxiliars d’infermeria i
de farmàcia, personal administratiu i de neteja dels
hospitals) estan treballant per sobre de les seves
capacitats per fer front al Covid-19.

