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La recaiguda
«Al Departament de Salut no van saber veure que, anunciant una mesura tan
rellevant com ampliar el passaport Covid amb tan poc temps, hi hauria una allau
brutal?»
Les males notícies relacionades amb la Covid se'ns acumulen a les darreres hores. Una
nova variant, diuen que sud-africana i batejada com a Òmicron, ha encès els llums d'alarma, ja
s'han limitat els desplaçaments amb aquella part del món i ja hi ha contagiats a Europa,
concretament a Bèlgica. Això ha provocat un mal dia a les borses i també una preocupació creixent
de les autoritats sanitàries. El fred implica més convivència en espais tancats i Nadal ja treu el cap
i no el volem tornar a passar confinats. Les dades dels darrers dies sobre l'evolució de la
pandèmia no són precisament per tirar coets.
I amb la nova variant i la preocupació ens arribava una de les imatges del dia. Les autoritats
sanitàries catalanes han decidit que, per entrar a gimnasos, bars i residències, sigui obligat
presentar el passaport Covid. Una mesura raonable. És cert que cada cop que ens limiten un dret
hem d'aixecar la cella, però també ho és que vacunar-se és una qüestió de responsabilitat, que
passat un any no està gens justificat cap temor a les vacunes i que fa temps que aquesta mesura
està instaurada a molts països del nostre entorn amb una tradició democràtica molt sòlida. L'anunci ha
provocat cues per vacunar-se aquest mateix divendres al recinte de la Fira de Barcelona.
Tenim pràcticament un 86% de vacunats, un percentatge molt més alt que alguns països que
han tornat a les restriccions més fortes, com ara Àustria. Però les cues fan evident la
irresponsabilitat i l'egoisme d'alguns que no es vacunaven perquè senzillament no ho volien fer.
Ni per desconeixement ni per creences estrafolàries o negacionistes. Simplement per una mandra
i una deixadesa que només han deixat de banda quan han vist amenaçat el seu oci.
Malauradament, superar el 90% de vacunats o administrar-se dosis als infants tampoc ens
permetrà estar tranquils perquè, contràriament al que ens deien, tal vegada ens hem d'anar
acostumant a conviure amb les diferents intensitats i variants del virus. Les dosis de reforç que ja
s'administren a la gent gran redueixen la incidència de la malaltia i la seva gravetat, però no la fan
desaparèixer. Si més no per ara. Mantenir els hàbits relacionals, d'oci i laborals que havíem
recuperat els darrers mesos ha de ser ara la prioritat. Perquè no s'ensorri encara més la nostra
economia, sí, però sobretot perquè no en surti malparat el nostre benestar emocional.
En aquesta recaiguda que s'intueix hi ha hagut, a més, un capítol lamentable que només
és atribuïble a la mala gestió del Govern, i en concret del Departament de Salut. En els moments
més durs de la pandèmia la conselleria d'Empresa i Coneixement i la de Treball, Afers Socials i
Famílies, una en mans de Junts i l'altra d'ERC aleshores, van obrir línies d'ajut als col·lectius
afectats. Els portals es van col·lapsar i l'esbroncada política va ser, lògicament, immensa després
que, com és habitual, Junts i ERC, ERC i Junts, es passessin la pilota buscant els culpables bé
a les conselleries que gestionaven els ajuts o bé a la responsable de la gestió informàtica.
Es van demanar explicacions i dimissions de consellers, hi va haver cessaments i allò va
posar sobre avís l'administració. Mesos després, la informació i el suport telemàtic del procés de
vacunació, que es va obrir a finals de desembre de l'any passat, va anar com un rellotge. El
Govern, i més en concret el departament que aleshores comandava Alba Vergés, van demostrar
que, amb planificació i rigor en la gestió, es podien evitar disfuncions i els col·lapses. El Govern, i el
seu departament, van haver d'improvisar i no sempre la van encertar, però també van saber fer
coses ben fetes.
Aquests mesos, tots ens hem relaxat. I sembla que ho hagin fet també el Departament de
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Salut i el conseller Josep Maria Argimon, que fa poc explicava que no era precisament un
entusiasta de la política. I fer política, gestionar, és també avançar-se i preveure què pot passar. O
és que es pensaven a la conselleria que, decidint l'ampliació en l'ús del passaport Covid un
dimarts al Govern, amb la ratificació per part del TSJC el dijous i fent-la entrar en vigor el
divendres, no hi hauria una allau brutal de peticions a l'aplicació per descarregar el passaport?
Doncs no, no s'ha previst, no s'han pres les mesures per pal·liar-ho com ara explicar que no
cal descarregar-se'l cada dia i el col·lapse ha provocat aparcar temporalment la mesura. Una
murga per a tots els afectats. Des de Vic, el conseller ha hagut d'explicar que, si de cas, entrarà
en vigor a partir de dilluns. Els ciutadans, prou que ens ho recorden, no ens podem relaxar.
L'administració tampoc ho ha de fer.

https://www.pallarsdigital.cat/opinio/23881/recaiguda
Pagina 2 de 2

