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Portar mascareta i guants podria
ser obligatori a Catalunya
Tot i que l'Organització Mundial de la Salut no ho recomana, les farmàcies
disposaran de 14 milions de mascaretes a partir de la setmana vinent, un estoc
que la Generalitat creu suficient fins a principis de maig

Una senyora protegida amb una mascareta torna de fer la compra. | Adrià Costa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous en una entrevista a RAC1
(https://www.rac1.cat/politica/20200409/48394388386/president-quim-torra-entrevista-jordi-bastecoronavirus-covid19-generalitatcatalunya.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=rac1_politica) que voldria
que fos obligatori portar mascareta i guants per anar pel carrer a Catalunya. Protecció Civil encara
no considera una exigència portar mascareta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199794/estic/obligat/portar/mascareta/sortir/al/carrer) , però ja
les recomana per anar a comprar i podria ser una exigència fins i tot quan acabi el confinament
total. Amb el pas dels dies, les autoritats europees i espanyoles han anat rectificant el
posicionament sobre la qüestió i han virat cap a la obligatorietat.
Aquesta mesura es contradiu amb les recomanacions que fa la pròpia Organització Mundial de la
Salut (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks) , que només recomana entre la població l'ús de màscares, si
s'està sa, en el cas que calgui atendre algú de qui se sospiti la infecció amb la Covid-19 o en cas
de tenir tos o esternudar. Les mascaretes, d'altra banda, solament són eficaces si es combinen
amb el rentat freqüent de les mans amb una solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó.
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Torra ha indicat que a partir de la setmana vinent hi haurà 14 milions de mascaretes a les farmàcies
catalanes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200173/farmacies/catalanes/disposaran/14/milions/mascarete
s/setmana/vinent) , a la majoria de les quals no hi ha el material necessari. "Es distribuiran de
forma ordenada amb el carnet de salut", ha assenyalat Torra. Es tracta d'un material que
escasseja arreu del país i que, en algun moment, tampoc ha arribat de forma diligent als sanitaris,
per bé que ara aquest flanc està cobert gràcies a les compres dels últims dies, a les quals s'han
destinat 350 milions d'euros.
"Amb la gestió de les últimes setmanes, puc dir que tenim estoc suficient per cobrir els
professionals", ha ressaltat Torra. "El tema dels subministraments ha estat clau, amb un
component de centralització per part de l'Estat però un missatge, també, de necessitat d'espavilarse. Espanya, Catalunya i 16 autonomies han hagut de sortir al món a veure com arriben les
mascaretes, les bates i els respiradors. Un desgavell. Això ens ha portat a enormes dificultats", ha
ressaltat el president de la Generalitat.
Contra els desplaçaments
Torra ha reclamat aquest dijous als ajuntaments que vetin el pas a persones que es desplacin a
segones residències perquè es pot posar en perill la salut pública. En aquest sentit, ha demanat
als consistoris que es "blindin" amb la policia local o bé amb personal de manteniment els
accessos a les localitats on hi hagi afluència de visitants
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200170/torra/demana/ajuntaments/vetin/entrada/qui/vagin/seg
ones/residencies) per passar aquests propers dies festius, marcats pel confinament total que es
mantindrà vigent fins dilluns vinent. "El marge d'un rebrot és perillosíssim. Més perillós que un
confinament és un segon confinament", ha dit el president, que ha insistit amb els "tests
massius" per superar la situació.
Ha definit com una "epopeia" cercar subministraments arreu del món, i ha definit com a "món
complex d'emocions" el desenvolupament d'aquests dies. Ara que s'acosta la Setmana Santa i
es multiplica el risc de desplaçaments, ha indicat que la situació el té "enervat". "La gran majoria de
catalans s'està comportant amb civilitat admirable. La gent que va a la segona residència ha de
saber que posa en perill la salut pública", ha remarcat, en referència a la capacitat dels hospitals
comarcals.
[noticiadiari]2/200173[/noticiadiari]
"No ens podem permetre sobrecarregar res ni ningú. Això va de compromís, d'esforç solidari i de
sacrificis compartits", ha destacat el president de la Generalitat, que ha alertat que la situació es
pot "allargar molt més" si no es compleix amb les restriccions. Torra, en aquest sentit, ha
demanat que es barri el pas a visitants als pobles. De fet, ha reclamat que es facin servir
recursos públics -policies locals o manteniment- per blindar accessos als municipis on hi hagi
segones residències i es detecti moviment.
Torra ha indicat que segueix confinat a la Casa dels Canonges. "Estic bé. Vaig passar els
primers quinze dies amb símptomes que no van incloure febre", ha assenyalat el president, que
té la família a casa seva i hi comparteix per via telemàtica els àpats. "M'aixeco amb l'angoixa de
saber què podré fer més per ajudar la gent que és a primera línia, que està definint el pla de
tests, i pateixo per les xifres, i la gent que haurà perdut una persona estimada", ha ressaltat el
dirigent independentista.
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