
L’Ajuntament de Lleida 
habilita un segon hotel 
a la ciutat per atendre 
malalts de coronavirus
De moment, Salut només trasllada  
els pacients a la Fonda del Nastasi
L’Ajuntament de Lleida ha 
confirmat que s’ha habilitat 
un segon hotel a la ciutat, 
el Rambla, per a malalts de 
coronavirus en cas que sigui 
necessari.

Lleida
ACN
De moment, però, des del Depar-
tament de Salut informen que no-
més se n’estan traslladant al Nas-
tasi. En aquest sentit, el dijous hi 
havia 11 malalts de covid-19 deri-
vats d’hospitals de Lleida ingres-
sats a l’Hotel del Nastasi i 17 en 
hotels de Tremp. En concret hi ha 
8 pacients de l’Hospital Comarcal 
del Pallars trasllats a l’hotel Segle 
XX i 9 a l’Alegret, el primer hotel 
que es va posar en funcionament 
per atendre els pacients en co-
vid-19.

Segons explica la Paeria, l’Ho-
tel Rambla s’ha habilitat per aten-
dre les necessitats assistencials, 
sanitàries o de suport als pro-

Suport telefònic 
per a les famílies de 
l’Urgell amb infants 
de zero a sis anys

Il·luminen la façana 
del consistori de 
Rosselló en suport 
al personal sanitari

El Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç 
de l’Urgell, gestionat pel Grup 
Alba, ofereix un servei d’aten-
ció telefònica gratuït adreçat a 
totes les famílies amb infants 
de 0-6 anys, residents a la co-
marca  per orientar, escoltar i 
assessorar a aquelles famílies 
que puguin necessitar suport.  

L’Ajuntament de Rosselló ves-
teix les façanes de la Casa de 
la Vila amb llaços blaus, com a 
mostra de suport, reconeixe-
ment i agraïment a tots els pro-
fessionals del sector sanitari. 
D’aquesta manera, el consistori 
del municipi també fa extensi-
ble aquest gest commemoratiu 
a tots els veïns i veïnes de Ros-
selló, grans i petits, tant si tre-
ballen o es queden a casa, que 
s’adapten i s’esforcen per millo-
rar la situació d’emergència sa-
nitària actual.

FOTO: Aj. Rosselló/ La façana del 
consistori il·luminada de blau 

FOTO: Núria García / L’hotel Rambla, que s’habilita per atendre pacients

fessionals implicats en l’atenció 
i la lluita contra la pandèmia del 
coronavirus. Afegeixen que és un 
dels establiments habilitats per a 
l’ús del Sistema de Salut de Cata-
lunya per atendre les necessitats 
que puguin sorgir en l’actual estat 
d’emergència sanitària per la co-

vid-19.
D’altra banda, cal recordar que 

el pavelló municipal Onze de Se-
tembre de Lleida s’està condici-
onant també per, en cas que fos 
necessari, convertir-lo en hospi-
tal. De moment, Salut hi va tras-
lladar dimecres al migdia un total 

de 45 llits articulats procedents 
de l’hospital Comarcal del Pallars, 
com a mesura preventiva per si 
s’hagués de posar en marxa l’ac-
tivitat com a hospital de campa-
nya i, de moment, no es preveuen 
més trasllats de llits en cap altra 
pavelló. 

Els aparcaments públics i pri-
vats dels equipaments sanita-
ris de Catalunya seran gratuïts 
per als vehicles del personal 
sanitari i de serveis socials 
que s’hi traslladen per desen-
volupar les seves funcions. El 
Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya recollia aquesta 
resolució, signada digitalment 
pel president del Govern, 
Quim Torra, i que s’aplicarà 
fins que acabi l’estat d’alarma 
i les seves possibles pròrro-
gues. La resolució és d’apli-
cació per a hospitals, centres 
sanitaris, residències, centres 
d’emergència i seguretat, i es-
pais habilitats per l’ús sanitari. 
Al text s’apunta que la resolu-
ció vol “afavorir el desenvo-
lupament de les tasques di-
àries” del personal de salut. 
Consideren que en aquestes 
condicions s’ha de garantir la 
gratuïtat de l’estança o apar-
cament dels seus vehicles en 
els centres en els quals desen-
volupin les seves funcions.

L’aparcament 
a l’Arnau i a la 
resta de centres 
serà gratuït 
pels sanitaris

El consell d’administració d’Aero-
ports de Catalunya va aprovar di-
jous un conjunt de mesures que 
s’aplicaran en les infraestructures 
que gestiona aquesta societat i 
que tenen com a objectiu incen-
tivar la recuperació del sector i 
incrementar-ne la seva compe-
titivitat. Així, es va acordar un 
descompte del 50% en la tarifa 
d’estacionament d’aeronaus i del 
100% en la tarifa de passatger du-
rant l’any 2020. Mentre, a l’aero-
port d’Andorra – La Seu d’Urgell 
segueix l’operativa per tal que les 
companyies puguin seguir pres-
tant serveis de vols d’emergència 
o medicalitzats, a més de treballs 

aeris, entre altres. 
A més, es manté el calenda-

ri d’aprovació de la maniobra 

Pla de mesures per pal·liar 
la Covid-19 als aeroports 
d’Alguaire i la Seu d’Urgell

Contempla 
descomptes en 
estacionaments

Registren una 
‘caiguda’ de 
vols del 98%

d’aproximació instrumental IFR 
basada en el sistema GPS per 
aquesta primavera.

En el marc del consell d’admi-
nistració es va fer seguiment de 
les diverses mesures que s’han 
pres per garantir l’operativa dels 
aeroports gestionats i augmen-
tar-ne la seva competitivitat. Ai-
xí, a Lleida-Alguaire s’ha reorga-
nitzat la plataforma per acollir-hi 
un major nombre d’aeronaus i 
dilluns passat es van reordenar 
els avions de Norwegian que 
ocupaven quatre places. A més, 
aquest dimecres al vespre va sor-
tir un Boeing 747 per efectuar 
operacions de càrrega aèria de 
material sanitari. D’altra banda, 
es van avaluar els impactes de la 
Covid-19 en el transport aeri i, en 
aquest àmbit, s’ha constatat que 
la dada més rellevant és el gran 
nombre cancel·lacions i la reduc-
ció de vols de fins al 98% respec-
te d’un dia tipus de l’any passat. 
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Renfe restablirà dimarts el servei 
en tot el seu recorregut a les lí-
nies R12, R13 i R14 de Rodalies 
de Catalunya. Així mateix, in-
crementarà a partir de dimarts 
l’oferta del servei de Rodalies al 
63% de l’habitual en hora pun-
ta, i mantindrà el 50% durant la 
resta de la jornada. La decisió es 
pren reajustant el servei a la de-
manda prevista, en el que serà 
el primer dia de retorn a la fei-
na de la gent de serveis no es-
sencials que poden treballar en 
estat d’alarma. En tot cas, Renfe 
diu que l’oferta permet mantenir 
una ocupació que representi un 
terç de la capacitat màxima, res-
pectant l’objectiu de mantenir 

les distàncies de seguretat entre 
els passatgers. . La línia R7 a la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona seguirà tancada i la resta 
d’estacions seguiran servides per 
l’R4. La RG1 comparteix recorre-
gut amb trens de l’R11 i R1 i els 
viatgers de la línia RT1 disposen 
de serveis de les línies R14, R15 i 
R16 per desplaçar-se entre Tarra-
gona, Vilaseca i Reus. Finalment, 
a l’RT2, els viatgers disposen dels 
serveis de les línies R4 al tram 
L’Arboç-Sant Vicenç de Calders, 
i dels serveis de les línies R14, 
R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç 
de Calders i Port Aventura. Renfe 
desaconsella viatjar excepte que 
sigui per “raons inajornables”.   

Renfe restablirà el proper 
dimarts el servei a les línies 
de Lleida R12, R13 i R14
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Adverteixen 
que els controls 
policials són 
“de dia i de nit”
La Urbana de Lleida 
sanciona 63 persones

Lleida
REDACCIÓ
Els controls policials a les car-
reteres catalanes que van co-
mençar dijous i s’allargaran fins 
dilluns seran 489 i hi participa-
ran 2.090 efectius dels Mossos. 
El conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va advertir ahir que “hi 
haurà controls tant estàtics com 
dinàmics, de dia i de nit, i no no-
més a les carreteres, sinó també 
en espais d’ús públic”. 

Per altra banda, La Guàrdia 
Urbana de Lleida va denunciar 
entre el dimarts i el dimecres 63 
persones per incomplir el confi-
nament. El dijous, fins al migdia, 
la policia local va aturar 2.110 

vehicles i va sancionar 35 per-
sones, quatre de les quals van 
ser sorpreses quan viatjaven en 
els seus vehicles, dues d’elles 
amb els seus fills, per dirigir-se 
a les seves segones residències. 
Els agents també van sancionar 
un taxista i la seva passatgera, i 
un passatger d’un autobús urbà 
que es comportava inadequada-
ment i no guardava la distància 
mínima amb la resta d’usuaris. 

Per la seva part, els Agents 
Rurals van denunciar cinc ocu-
pants d’un vehicle que circulava 
per un camí rural sense justifica-
ció a Les Avellanes i una persona 
que estava recollint bolets al ter-
me de la Fuliola.
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L’alcalde de la 
Pobla demana 
que no es vagi 
a la localitat
L’alcalde de la Pobla de Segur, 
Marc Baró, va demanar a tra-
vés de les xarxes socials que 
durant aquest dies de Setma-
na Santa la gent no hi vagi a 
la localitat, ja que “estareu 
posant en risc a tothom”. Així 
mateix, va recordar que “en 
cas de dubte s’ha de trucar al 
012” i, a més, que “no s’haN 
de saturar els CAPs”.

L’Ajuntament de Mollerussa tor-
na a fer una crida a la ciutadania 
perquè segueixi fent un confi-
nament responsable i solidari 
i es quedi a casa per la Mona. 
Amb l’objectiu que es compleixi 
aquesta directriu, la Policia Lo-
cal, amb el suport de Mossos i 
Protecció Civil, reforçarà aquest 
cap de setmana el dispositiu de 
vigilància pel perímetre de la 
ciutat per evitar desplaçament 
de persones a torres i horts.

Crida als veïns de 
Mollerussa per seguir 
confinats per la Mona

FOTO: N. G. / Control realitzat ahir pels Mossos a l’N-230, a Alfarràs

.P ¿Cómo debemos afrontar 
esta nueva realidad?

.R La situación tan excepcio-
nal que estamos viviendo 
nos hace sin lugar a dudas 
ser más vulnerables ante los 
ciberdelincuentes. Ahora, 
más que nunca, debemos 
estar más vigilantes ante 
aquellos emails o mensajes 
que nos pidan tomar deci-
siones de manera urgen-
te. Debemos comprobar la 
fuente, cerciorarnos de la 
veracidad del mensaje, to-
marnos el tiempo que sea 
necesario para analizar la si-
tuación, y en caso de duda, 
ponernos en contacto con 
las autoridades. 

.P Ante esta situación, el 
equipo de seguridad de BBVA 
ha publicado una serie de re-
comendaciones. Como punto de partida, ¿qué debemos 
tener en cuenta?

.R La seguridad de los dispositivos conectados a inter-
net que utilizamos es el primer obstáculo para un ciber-
delincuente, por lo que lo primero que recomendamos 
es mantener actualizados tanto el sistema operativo, 
como el navegador y todas las aplicaciones que tenga-
mos descargadas. Además, es muy importante utilizar 
antivirus en todos los ordenadores y móviles, además 
del resto de aparatos que tenemos conectados a la red, 
siempre que el dispositivo lo permita.

.P Una vez hemos hecho los deberes básicos, ¿qué 
otros apartados destacaría?

.R A partir de ahí, es fundamental ser muy cuidadosos 
al introducir los datos personales en una página web 
a la que se haya accedido a través de un enlace de un 
correo electrónico, SMS o mensaje instantáneo. Una re-
visión periódica de las cuentas bancarias para controlar 

los movimientos es una de 
las recomendaciones más 
efectivas. Por supuesto, 
si se observa alguna ope-
ración extraña, el usuario 
debe ponerse inmediata-
mente en contacto con el 
departamento de atención 
al cliente de su banco pa-
ra solucionarlo. En caso de 
ser cliente de BBVA, es re-
comendable que sepa que 
el banco nunca solicita in-
formación bancaria a sus 
clientes por email o SMS. 
Y por último, no descargar 
archivos adjuntos, y más 
sin pasarlo por un antivi-
rus, salvo que se conozca 
que proviene de una fuen-
te segura y sea lógico en el 
contexto de las comunica-
ciones con ese interlocutor. 
El simple hecho de bajarlo 

al dispositivo de sobremesa o móvil puede activar el 
agente malicioso.

.P Para terminar, ¿cuáles son los ciberataques más fre-
cuentes?

.R Los tipos de ciberataques que están registrando las 
autoridades durante la pandemia del coronavirus son 
principalmente el ‘phishing’ y el ‘smishing’. Ambos de-
litos, con el mismo modus operandi, suplantan a un 
organismo oficial e intentan redirigir al usuario a una 
página web falsa para que introduzca en ella sus datos 
personales o bancarios.  En el caso del ‘phishing’, este 
ataque utiliza los correos electrónicos como canal prin-
cipal para llegar al usuario. El ‘smishing’, por el contra-
rio, utiliza los SMS y las herramientas de mensajería ins-
tantánea como el WhatsApp para propagarse. Además 
de los phishing con temática covid-19 han empezado ya 
a llegar los phishing con temática declaración de la ren-
ta, por lo que hay que ser más cuidadosos aún si cabe.

“La situación 
excepcional que 
vivimos nos hace ser 
más vulnerables ante 
los ciberdelincuentes”

Entrevista a Ana Gómez Blanco, responsable de Cultura en seguridad de BBVA

A la incertidumbre originada por la COVID-19, donde la prioridad sigue 
siendo salvaguardar nuestra salud, debemos poner especial atención en la 
protección de nuestra identidad y las finanzas durante la pandemia. Para ello, 
hemos querido repasar con Ana Gómez Blanco, responsable de cultura en 
seguridad de BBVA, los mensajes clave que debemos tener muy en cuenta.

El coronavirus y la situación actual han llevado a los ciberdelincuentes a realizar 
multitud de intentos de estafa a través de canales digitales para obtener información 
privada de los usuarios. Según el Centro Criptológico Nacional, el phishing ha crecido 
un 70% en las últimas semanas con la Covid-19 como foco principal de las estafas.
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La UdL reparteix 1.575 
viseres amb pantalla 
facial a personal sanitari
Els equips de protecció estan fets 
amb diferents impressores 3D
La Universitat de Lleida 
(UdL) ha posat en marxa, 
amb motiu de la crisi 
sanitària, diferents línies 
d’impressió 3D per fabricar 
viseres amb pantalla facial 
destinades a la protecció 
dels professionals sanitaris.

Lleida
ACN
La UdL ja ha repartit 1.575 uni-
tats a més d’una cinquantena de 
centres assistencials, residències, 
farmàcies i empreses de la de-
marcació, entre d’altres. La ini-
ciativa funciona sota comanda di-
recta dels centres i per escollir els 
models de visera s’han tingut en 
compte la perspectiva de la salut i 
l’optimització de la producció se-
gons els models d’impressora 3D 
que disposa la universitat.

Des de l’Escola Politècnica 
Superior de la UdL, els grups en 
Energia i Intel·ligència Artificial 
(GREiA), Sustainable Energy, Ma-
chinery and Buildings (SEMB) i 
els col·laboradors externs Jofre 
Ribas, Albert Labodia i Carlos He-
redia subministren les viseres als 
Centres d’Atenció Primària (CAP) i 
a les Unitats d’Hospitalització. Ro-
sa Vaquera i Carles Mateu (GREiA) 
i Miquel Nogués (SEMB) són al-
guns dels mentors d’aquesta ini-
ciativa coordinada pel professor 
Jérôme Barrau que funciona sota 
comanda directa dels centres.

Així mateix, el Grup de Recerca 
en AgròTICa i Agricultura de Pre-
cisió - GRAP (UdL-Agrotecnio) de 
l’ETSEA, amb Àlex Escolà al cap-
davant i el doctorand Jordi Gené, 
són els encarregats de fabricar 
viseres per als centres assisten-

cials de Lleida que subministren 
al Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermeres de Lleida (COILL), que 
també distribueix de material sa-
nitari.

Per escollir els models que 
fabrica la UdL, s’han avaluat di-
ferents prototips tant des de la 
perspectiva de la salut com de 
l’optimització de la producció en 
funció dels models d’impressora 
3D que en disposa la universitat. 
El web del laboratori de Robòtica 
de la UdL ofereix un fitxer STL per 
imprimir un visor de protecció i 
també hi ha enllaços als grups de 
Telegram que coordinen la fabri-
cació i recollida d’aquestes màs-
cares. També cal destacar que 
alguns alumnes, com l’Albert La-
bodia, estan produint des de casa 
seva després d’una crida feta pel 
Consell de l’Estudiantat de l’EPS.

CONSEQÜÊNCIES DEL COVID-19

Els ERTO a Lleida 
pugen a 4.972 i 
afecten a un total 
de 27.966 persones 

El Pallars Jussà 
activa un equip de 
suport psicològic 
per telèfon

Els afectats per ERTO a Catalun-
ya segueixen pujant cada dia 
gairebé un mes després de la 
declaració de l’estat d’alarma. 
A les comarques de Lleida s’han 
presentat 4.972 ERTO, amb 
27.966 persones afectades. En 
el conjunt de Catalunya, hi ha 
654.313 treballadors amb ERTO. 

Els professionals que compo-
sen els equips psicològics dels 
serveis socials del Consell Co-
marcal del Pallars Jussà han po-
sat en marxa un servei de su-
port psicològic per atendre  les  
persones que hagin de resoldre 
necessitats emocionals i afecti-
ves provocades pel covid-19.

Taller de mones per a gent gran 

Avis valents al Pont de Suert

Els usuaris de la Residència per a Gent Gran Balàfia II, gestionada 
per Gestió de Serveis Sanitaris, van participar ahir en uns tallers 
de cuina per elaborar les mones de Pasqua. / FOTO:  Salut Lleida

A la residència d’avis del Pont de Suert tots els residents estan bé 
de salut, gràcies, en bona part, a la gran feina que desenvolupen 
les seves treballadores i les cuidadores. / FOTO: Natàlia Ciutat

Dos dels membres del grup llei-
datà Avstral han quedat entre 
els 10 finalistes de més de 700 
propostes en el concurs que Es-
trella Damm ha preparat per 

aquest confinament, en el qual 
els músics presentaven cançons 
pròpies interpretades des de les 
seves cases. Gerard Català i Adrià 
Garcia actuen amb Joana Jové.

El grup Avstral, a la final d’un 
concurs de música a casa

FOTO: Josep Maria Serra / Els tres finalistes del concurs de música

‘Processó laica’ a Lleida d’ambulàncies i cossos 
de seguretat en homenatge a la ciutadania
Una caravana improvitzada de Bombers, Mossos, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil, Policia Nacional, 
Protecció Civil i ambulàncies (a iniciativa d’Egara) van recórrer ahir els carrers de Lleida des de Països 
Catalans (Balàfia) fins a Plaça Europa per agrair el comportament dels ciutadans durant el confinament. 
La rua també es va aturar davant la Residència Llar Sant Josep per aplaudir els residents. /FOTO: N. García
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A l’espera que es produeixi el pic de casos de coronavirus a les 
comarques de Lleida i del Pirineu, que no pot tardar en arribar, la 
demarcació compta ara per ara amb diversos recursos assistencials 

que a priori haurien de servir per absorbir un hipotètic augment de 
casos en els pròxims dies. La primera decisió que va prendre Salut va ser 
habilitar l’Hotel Nastasi a Lleida i el Segle XX i l’Alegret a Tremp per allotjar 
malalts de coronavirus ja estables que han d’estar-se uns dies més en 
observació abans de poder tornar a casa seva. Ambdós hotels ja estan en 
funcionament i al Nastasi, fins i tot, ja s’ha donat la primera alta tal com es 
va fer ressò aquest diari divendres passat a la portada. D’altra banda, dijous 

va transcendir que també s’ha habilitat l’Hotel Rambla, el de l’Estació de 
Renfe, per si fos necessari atendre les necessitats assistencials, sanitàries 
o dels professionals que treballen per fer front a la pandèmia tot i que de 
moment els pacients es deriven al Nastasi. En paral·lel, des de dijous s’ha 
habilitat el Pavelló Onze de Setembre com a hospital de campanya, amb el 
trasllat de 45 llits procedents de Tremp, per si calgués fer-ne ús en alguna 
de les fases de la pandèmia. No està de més doncs, comptar amb el màxim 
de recursos. Si no cal fer-los servir serà una bona notícia per tothom però 
si són necessaris més val que es preparin amb antelació tots els espais 
disponibles per donar una bona atenció i resoldre amb èxit la situació.

editorial: Preparar-se per si és necessari

ermengopolys

Qui ens havia de dir la Set-
mana Santa de l’any passat 
que enguany no parlaríem 

de processons ni de turisme i que, 
com si d’un Gran Hermano es 
tractés, estaríem confinats a casa. 
Ara bé. Una cosa és quedar-se a 
casa per evitar l’expansió del coro-
navirus i contribuir a no col·lapsar 
el sistema sanitari i l’altra és cedir 
llibertats. Ho dic per l’aplicació 
que ha acordat crear el Govern de 
l’Estat, que a més de resoldre dub-
tes sobre el Covid-19 informarà de 
la comunitat en la que està l’usua-
ri si es deixa geolocalitzar. En para-
l·lel també s’implementarà un al-
tre estudi que, de forma anònima 
i amb dades de les operadores, 
detallarà els fluxos de mobilitat de 
la gent just abans i durant l’Estat 
d’Alarma per tenir més eines per 
vèncer la pandèmia. Pel que fa a 
mi, però, no em fa molla de gràcia 
aquesta intromissió en la privaci-
tat (per molt anònima i legal que 
sigui). Per tant, si el Govern vol in-
formació de la mobilitat dels dies 
anteriors al confinament que es 
pregunti per què només cinc dies 
abans d’anunciar l’Estat d’Alarma 
tothom podia campar sense que 
fos advertit de cap perill. És pro-
bable que la resposta no li agradi 
però ha de tenir en compte que 
Espanya no és Xina (per sort).

ESPANYA NO ÉS LA 
XINA (PER SORT)

FRANCESC 
GUILLAUMET

DARRER 
COMUNICAT
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L a gran crisi dels Estats Units i de bona part del món 
financer de l’any 1929, allò que s’ha anomenat crack o 
gran fallida, ens deixà munió de mostres gràfiques de 

la tragèdia esdevinguda; gent que se suïcidava, emigració, 
desvaloració de l’assalariat passat d’escrivent a pic i pala, 
desocupació massiva i, degut a la inexistència d’una seguretat 
social, la caritat que repartia menjar pel carrer; no ho vèiem 
pas per primera vegada perquè a Alemanya després del 1918 
també hi va haver gana. Les cues a Nova York i a les grans 
ciutats, fileres inacabables d’homes esperant el plat de sopa 
o el petit entrepà de l’Exèrcit de Salvació, dels Quàkers, de la 
Creu Roja o de les parròquies, eren visió acostumada.
L’emigració a zones agrícoles repetia en part l’antiga correntia 
de la conquesta de l’Oest. No només gent de Nova Jersey o de 
Pennsilvania  anava a les zones del blat i el panís, sinó que els de 
Kansas buscaven feina a Califòrnia o Texas. Un gran moviment de 
mísers pidolant un jornal; i eren tants  que els patrons els podien 
pagar una misèria. Un dels testimonis literaris de gran pes sobre 
el tema és la novel·la Els raïms de la ira, de John Steinbeck, 
però també els relats agredolços de William Saroyan i els seus 
protagonistes armenis a Califòrnia en serien un altre testimoni. 
La crisi econòmica que està sobrevenint quan encara el virus 

domina l’escena, és una catàstrofe inevitable, que en alguns 
països es resistirà millor que en d’altres. Aquests dissortats 
seran, en el mapa d’Europa, els països meridionals, ras i  curt. 
Entre aquests països l’Estat espanyol s’està assenyalant amb el 
dit per dos motius: primer, perquè el timó amb què s’ha capejat 
el temporal ha estat desastrós, s’ha arribat tard, i malament, 
tot i veient el cas d’Itàlia, s’ha privilegiat la burocràcia i no 
l’eficàcia, s’ha apel·lat quasi religiosament a una unió sagrada 
que no és cap instrument sinó un toc de trompeta en el buit; 
segon, després de constatar que les evidències ens posen al 
pilot dels capdavanters europeus en ineficàcia, que són paleses 
les mancances de previsió i de gestió correcta, aquest Estat tan 
orgullós que patim es posa a exigir dels països de més al nord 
que l’ajudin. Que l’ajudin generosament. Els països de més al 

nord van córrer des del primer moment a fer testos a quasi 
tots els seus ciutadans, van prevenir sense esperar que se’ls 
compliqués massa el tema; ens responen, segons les primeres 
dades, que posaran sobre la taula els diners que calgui, però 
en forma de rescat onerós, endogalador, com va passar amb 
la Grècia de fa unes dècades. Aquells països saben que els 
nostres màxims responsables han portat immenses fortunes als 
paradisos fiscals, que hi ha milers de milions mal comptabilitzats, 
que no hi ha manera de fer sirgar a la moderna un sistema 
tossudament egocèntric i mà foradada. Doncs ara toca el cap 
ajupit i a passar-les repicades tota una generació. Endevinem un 
horitzó de fortes retallades, de cinturons molt estrets, de zero 
luxe i d’esperances fallides. Els més innocents som els ciutadans, 
que fa temps que patim de més a més la gran corrupció dels de 
dalt. Per això tenim tot el dret del món, malgrat ser una reacció 
molt dura, d’emprendre una acció penal contra els governants 
que estaven al front en aquell moment, és a dir, contra els que 
no van saber comprar bé ni a temps, que van amuntegar gent 
a milers quan ja corria el virus, que, frívolament, van deixar 
campar dins i fora de Madrid, que van confinar tard, que no 
saberen tapar forats, ni van escoltar assenyats consells. Una 
pandèmia no es combat amb una pandereta. 

Pandèmia i pandereta

La crisi econòmica que està 
sobrevenint quan encara 

el virus domina l’escena és      
una catàstrofe inevitable
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