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ÀUDIO ANÀLISI de Ferran Casas:
«Entre Igualada i la Casa Blanca»
El subdirector de NacióDigital analitza com afronten els governs la crisi del
coronavirus: Sánchez ho vol fer tot, però Torra pot fer més
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=pOQANA4I6jE
La conca d'Òdena no pot endurir el seu confinament.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199207/govern/espanyol/denega/confinament/total/conca/ode
na) Ho ha advertit el govern espanyol deixant, un cop més, en simples peticions els anuncis que,
amb solemnitat, fa l'executiu català. Un govern que aquests dies, lluny del miratge dels atemptats
del 17-A, ha quedat reduït a un gabinet merament autonòmic, per més que alguns dels seus
consellers i spin doctors de guàrdia es pensin que són a la sala de crisis de la Casa Blanca.
El govern espanyol ha decidit que les decisions importants es prenguin a Madrid. La UE està
desapareguda (Alemanya i Holanda veten els coronabonus) i cada estat s'organitza a la seva
manera.
Espanya ha decidit passar-se pel clatell el principi de subsidiarietat, que aconsella resoldre els
problemes des de la proximitat. Ho fa així malgrat que és difícil d'entendre que, en plena crisi
sanitària, un estat de gairebé 50 milions d'habitants ho talli tot pel mateix patró i recuperi
competències sanitàries que feia més de 20 anys que havia acabat de transferir.
Itàlia, de dimensions similars, allarga el confinament i marca uns mínims que les regions poden
endurir
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199117/regions/italianes/podran/endurir/mesures/confinament
/dictades/roma) com creguin. L'Organització Mundial de la Salut recomana mesures diferenciades
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199222/oms/defensa/aplicar/mesures/diferenciades/territoris/d
ins/cada/estat) a cada estat, i fins i tot les Nacions Unides aconsellen descentralitzar
(http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Strengthening%20Dis
aster%20Risk%20Governance-Full-Report.pdf) la gestió de les crisis.
Spain is different deia el vell eslògan turístic del franquisme ideat per Fraga. Sánchez també
l'aplica i, si el resultat no és bo, en pagarà les conseqüències. El govern de Quim Torra podria, però,
fer més que lamentar-se'n optant per un altre vell eslògan, el de la culpa la té Madrid. Té
capacitat de planificar l'assistència sanitària i residencial, pot parar obres i frenar sectors
productius.
Fins i tot podria fer que, a la conca d'Òdena, els Mossos impedissin el pas de qualsevol camió que
no transportés mercaderies essencials per assegurar així que s'hi aturés l'activitat industrial i,
enviant els treballadors a casa, es reduïssin els contagis.
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