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Tema del dia

COVID-19  u  LA VEU DELS EXPERTS 

n El secretari de Salut Pública, Jo-
sep Maria Argimon, va demanar 
ahir en un acte a Girona molta res-
ponsabilitat a la ciutadania de 
cara a la celebració de les festes de 
Nadal i va recordar que, malgrat 
l’arribada de la vacuna, «durant 
tot el 2021 estarem en una situa-
ció de no normalitat, o almenys 
no com la teníem l’any 2019».  «Es-
perem que es vagi recuperant a 
mesura que avanci l’any, però di-
fícilment serà durant els primers 
mesos», va advertir. És per això 
que va demanar a la ciutdania que 
tinguin «com menys interacció, 
millor» durant les festes de Nadal 
i buscar fórmules alternatives, 
com realitzar àpats i visites a l’aire 
lliure. El cap del servei de Malal-
ties Infeccions de l’hospital Ger-
mans Trias, Bonaventura Clotet,  
es va sumar a la petició: «Aquest 
és un Nadal en què haurem de 
passar fred i portar mascareta», va 
afirmar.  

Tant Argimon com Clotet van 
participar  a través de videoconfe-
rència en la xerrada La pandèmia: 
què ha passat i què caldrà fer, que 
va ser el primer acte organitzat per 
l’oficina de l’expresident de la Ge-
neralitat Quim Torra a Girona. 
L’acte es va celebrar a l’Auditori Jo-
sep Irla de la Generalitat i també 
va comptar amb la presència del 
president del Col·legi de Metges 

de Girona, Josep Vilaplana, i la 
presidenta del Col·legi d’Infeme-
ria, Alicia Rey.  

Malgrat mostrar-se moderada-
ment optimistes de cara al futur 
de la pandèmia, sobretot gràcies 
als esforços realitzats en la inves-
tigació i amb la propera arribada 
de les vacunes, tant Argimon com 
Clotet van deixar clar que la covid-
19 encara està  lluny d’haver estat 
superada i van advertir dels perills 
d’una tercera onada. «Davant 
d’una tercera onada, la situació 
serà molt i molt complicada, per-
què els professionals de la salut 
porten ja molta fatiga i estrès emo-

cional», va advertir Argimon, que 
va demnar a la ciutadania «res-
ponsabilitat individual» en l’ús de 
la mascareta.  

Clotet, mentrestant,  va dema-
nar a la gent que no es confiï mas-
sa amb els tests ràpids, ja que, per 
ser útils, aquests han d’estar ho-
mologats i saber-se utilitzar cor-
rectament. «Si això no és així, fa 
por que algú, utilitzant un test que 
no sap fer servir o interpretar, aca-
bi traient unes conclusions errò-
nies i posant-se en risc», va adver-
tir. El metge i investigador també 
va demanar als polítics que trac-
tin el personal sanitari «amb mol-
ta cura», i que no se’l pot menys-
tenir «a nivell de salari ni de pla-

ces». També va demanar recursos 
per a la investigació. 

Finalment,  Torra va fer una cri-
da a prendre les mesures neces-
sàries per aturar la pandèmia «de 
forma immediata» i va demanar a 
tots els partits que «pressionin» 
l’Estat perquè compensi els sec-
tors afectats. En aquest sentit, Tor-
ra va assenyalar el dèficit fiscal 
com un dels elements pels quals 
Catalunya no pot donar les ajudes 
que necessiten els negocis que 
tanquen per les restriccions que 
aplica el Govern.  

Argimon: 
«Durant tot el 
2021 estarem 
en situació de 
no normalitat»
u Bonaventura Clotet diu que aquest serà un 
Nadal «de passar fred i anar amb mascareta»
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n Més enllà de mostrar la seva 
preocupació compartida per 
l’evolució de les últimes dades de 
la pandèmia, el president del 
Col·legi de Metges de Girona, Jo-
sep Vilaplana, va demanar al Go-

vern que es posi les piles amb el 
nou parc hospitalari de Salt, on 
s’ha d’ubicar el  futur Trueta. 
«Han passat gairebé sis mesos des 
de que ens vam posar d’acord i 
des de llavors hem avançat poc o 
gairebé gens. No podem perdre 
més temps, no ho podem endar-
rerir més», va demanar Vilaplana.  

«És millor que ho fem ara, amb 
l’experiència viva de la covid-19, 
no fos que després ens acomo-
déssim o ens instal·léssim en un 
cert conformisme que tant de mal 
ha fet en els últims anys al nostre 

país», va considerar el represen-
tant dels metges gironins. En 
aquest sentit, Vilaplana veu im-
prescindible reformar el sistema 
sanitari: «Venim d’un dèficit i una 
manca d’inversions molt gran des 
de fa dècades, per tant hem d’ac-
tuar, no podem perdre més 
temps, ja que altre cop hem vist 
que si podem anar suportant la si-
tuació és gràcies a la resiliència i 
el compromís dels professionals», 
va indicar.  

De la seva banda, la presiden-
ta del Col·legi d’Infermeria de Gi-

rona, Alicia Rey, va posar l’accent 
en la necessitat de millorar les 
condicions laborals del seu 
col·lectiu i augmentar també la 
plantilla de personal. De fet, va 
advertir que la manca de perso-
nal d’infermeria va fer que el país 
no hagués estat en una bona pre-
disposició per afrontar la pandè-
mia. A més, va reivindicar la tasca 
que realitzen les infermeres: «Úl-
timament hem vist que es bus-
quen altres professionals per fer 
tasques d’infermeria, però això és 
posar en risc la salut de les peros-
nes: cal tenir en compte els límits 
competencials de cada professió 
i treballar per tenir prou infermes 
al mercat laboral», va demanar.  

Vilaplana reclama el nou Trueta

«Han passat sis mesos 
des que ens vam posar 
d’acord i hem avançat poc 
o gairebé res», alerta 

L.F.G. GIRONA 

El director de Salut 
Pública alerta de la 
fatiga dels professionals 
davant d’una tercera 
onada de COVID-19 

n Més d’una quarentena de met-
ges de l’hospital de la Vall d’He-
bron, l’hospital Clínic, l’hospital 
del Mar, l’hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, així 
com l’atenció primària, van 
apel·lar ahir a la prudència i «res-
ponsabilitat» durant les properes 

setmanes, i van fer una crida a se-
guir les recomanacions sanitàries 
de cara a les festes de Nadal. 

En un comunicat conjunt, els 
facultatius recorden que el nom-
bre de persones que desenvolu-
pen la malaltia «encara és elevat»,  
i  han remarcat que les morts que 
s’han produït en aquetsa segona 

onada, i encara més en la prime-
ra, són «com si cada dia a l’Estat 
s’estavellés un avió». A més, tam-
bé han recordat els «danys col·la-
terals» de la covid-19, ja que hi ha 
malalties que o no s’han diagnos-
ticat o s’ha fet tard a causa de la 
pandèmia.  

Per la seva banda, el cap d’Epi-

demiologia de l’hospital Clínic, 
Antoni Trilla, va demanar ahir al 
Govern instruccions «clares» i 
«contundents» encara que siguin 
«impopulars» per augmentar les 
restriccions i endurir el pla de Na-
dal. En declaracions a RAC 1, va 
valorar que la tendència negativa 
de les dades sembla estable i va 
afirmar que és «qüestió de pocs 
dies» que comencin a augmentar 
els ingressats i els malalts greus. 
Davant d’aquesta situació, va afir-
mar que el debat és si tornar a la 
fase 0 o, com a mínim, alleugerir 

algunes de les mesures en les que 
s’havia avançat, i també restringir 
més durant el Nadal. «Crec que 
seria el més prudent», va afirmar. 
Segons va afegir, ara ja tenen «di-
ficultats» per ingressar malalts no 
covid al Clínic i no descarta des-
programacions. 

Trilla va  considerar que el ciu-
tadà no només  ha de complir les 
decisions del Govern, sinó fer-ho 
de manera més restrictiva si pot. 
«En aquestes dates no toca o toca 
el mínim possible», va afirmar, so-
bre les trobades de Nadal. 

Comunicat dels metges: «És com si 
cada dia, a l’Estat, s’estavellés un avió»
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