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La Generalitat no té garantit rebre
els tests pel coronavirus abans de
dijous
La consellera de Salut, Alba Vergés, avança que quan arribin el Departament
decidirà quins pacients s'hi han de sotmetre

Laboratori de l'Hospital Clínic, on s'investiga el coronavirus | ACN

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat no té
garantit rebre els tests de coronavirus abans de dijous. Així ho ha apuntat en una roda de premsa
telemàtica juntament amb els consellers Meritxell Budó -Presidència- i Miquel Buch -Interior-.
Vergés ha avançat que, quan arribin els mecanismes de detecció del virus, el Departament decidirà
quins pacients s'hi han de sotmetre. En una entrevista ahir a TV3, la consellera ja va indicar que
no tenia "notícia" de quan arribarien
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198941/catalunya/comencara/fabricar/respiradors/amb/impres
sores/3d/partir/aquest/dilluns) .
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer la prova del coronavirus a totes les
persones que presenten símptomes, però això no s'ha posat en pràctica els darrers dies, ni a
Catalunya ni al conjunt de l'estat espanyol. Salut reconeix que no hi havia prou tests disponibles
per fer la prova a tothom i defensava que en l'etapa actual de l'epidèmia no és necessari
conèixer tots els afectats.
El departament argumenta que les proves són sobretot necessàries en una etapa inicial de contagi
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/198807/nom/100/llits/coronavirus/dels/3300/totals/aportacio/sa
nitat/privada/fins/ara) , per detectar els afectats i aïllar-los. Amb tot, fonts del departament ja
asseguraven a finals de la segona setmana de març que si es disposessin de més proves
s'estudiaria canviar el criteri i ampliar els supòsits en què es fan. Aquest dilluns, Vergés, també
ha avançat que un cop es disposin de les proves ràpides es decidirà quin tipus de pacients s'hi han
de sotmetre.
Els recursos de la privada
Vergés ha assegurat que el Govern està "augmentant" la capacitat del sistema sanitari català, tant
del públic com del privat, però no ha concretat quina quantitat de llits de la sanitat privada s'han
posat a disposició de la Generalitat per abordar la crisi del coronavirus. "No són un número fix avui
perquè estem augmentant la capacitat del sistema sanitari", ha dit Vergés, assegurant que
s'estan utilitzant "molts espais" de la sanitat privada per destinar-los a l'atenció de persones
contagiades.
Divendres passat la sanitat privada havia aportat només un centenar de llits
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198807/nom/100/llits/coronavirus/dels/3300/totals/aportacio/sa
nitat/privada/fins/ara) per gestionar la crisi i dissabte Salut va destinar 180 llits de l'Hospital
General de Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197029/directe/ultima/hora/sobre/coronavirus#seguiment_438
87) per a pacients derivats de l'Hospital d'Igualada. En una roda de premsa telemàtica, Vergés
ha argumentat que el tancament d'ambulatoris no respon al contagi i l'aïllament de personal
sanitari sinó a les "necessitats" de la xarxa assistencial i a la voluntat de tenir el màxim d'efectius
dedicats al coronavirus.
El Govern no actuarà sense autorització
La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat
descarta decretar el confinament total de Catalunya sense l'autorització de l'Estat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198980/govern/descarta/decretar/confinament/total/sense/aut
oritzacio/estat) . En aquests termes s'ha expressat en la roda de premsa telemàtica diària que
ofereix amb els consellers Miquel Buch -Interior- i Alba Vergés -Salut-. Preguntada sobre el cas
de Múrcia, que ahir al vepre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198946/murcia/ordena/confinament/total/govern/espanyol/des
autoritza) va decretar el cessament de més activitats de les incloses dins l'estat d'alarma
promogut pel govern espanyol, Budó ha assenyalat que la Generalitat no pot confinar Catalunya
sense la "cobertura legal" de l'Estat.
En aquest sentit, la consellera ha indicat que "tard o d'hora" acabarà arribant l'autorització de la
Moncloa, que en virtut de l'estat d'alarma -que es prorrogarà durant quinze dies més dles
previstos inicialment- és qui té les competències per dur a terme les decisions sobre el
confinament. De fet, el govern espanyol va avisar Múrcia que no disposava de l'autorització per
aplicar el cessament de les activitats impulsat pel seu president. A banda de Múrcia, territoris
com Andalusia i la ciutat de Madrid s'han pronunciat a favor de ser encara més restrictius en les
iniciatives per evitar la crisi sanitària del coronavirus i el col·lapse del sistema durant aquesta
setmana.
Buch, preguntat sobre si el Govern es plantejava confinar Catalunya municipi a municipi -en la
línia del que han demanat desenes d'alcaldes independentistes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198969/alcaldes/arreu/pais/es/posen/disposicio/torra/aplicar/c
onfinament/total?rlc=p1) que s'han posat a disposició del president de la Generalitat, Quim Torra-,
ha apuntat que aquest escenari no està damunt la taula de l'executiu. Ens han posat una camisa
de força, no podem prendre les decisions. Si les prenem i no s'ajusten al reial decret[que permet
desplegar l'estat d'alarma aprovat per la Moncloa], posaríem en risc les persones i les empreses",
ha apuntat el conseller d'Interior. "La recentralització no ens permet prendre decisions", ha
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recalcat Buch, que ha insistit amb el confinament total.
Denúncies i agents aïllats
El conseller ha explicat que s'han denunciat cinc locals per obrir en plena restricció, i que se n'han
tancat dos. En les últimes hores s'han produït 27 detencions i 3.300 identificacions de ciutadans.
Pel que fa a les dades sobre agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals afectats per
coronavirus, n'hi ha 1.239 aïllats i 33 que han donat positiu per coronavirus. Encara s'estan fent
més testos.
Pel que fa a la mobilitat, Buch ha trobat una "millora", tot i que s'hauria de "reduir" encara més.
En les entrades a Barcelona s'ha registrat una reducció del 64,6% respecte dilluns de la setmana
passada, el primer sota l'estat d'alarma, mentre que en les sortides la disminució ha estat del
60,7%. En relació a les trucades al 112, quatrede cada deu encara tenen a veure amb el
coronavirus, de manera que el Govern reclama que es truqui al 061 o es faci servir l'aplicació mòbil
per informar sobre la qüestió.
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