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El primers casos confirmats
de coronavirus a Catalunya

són la constatació del que els epi-
demiòlegs i els experts de l’OMS ja
havien avisat sobre l’expansió inevi-
table del virus. Era només qüestió
de temps que aparegués també
aquí i, per tant, el més important és
estar preparats per donar-hi la res-
posta adequada tant en termes de
tractament mèdic com pel que fa a
les mesures de contenció d’aques-
ta expansió. En aquest sentit, és
aconsellable fugir d’un pànic o una
histèria injustificats i conservar la
calma, seguir de prop la informació
rigorosa que donen els experts i
confiar en el sistema de salut.

No és una confiança cega, per-
què Catalunya té un sistema públic
de salut qualificat, amb bons pro-
fessionals i infraestructura sufi-
cients per afrontar aquest tipus
d’alerta sanitària, i els seus respon-
sables ja fa molts dies que han acti-
vat les alertes que han permès de-
tectar i confirmar els dos primers
casos de persones afectades pel
coronavirus, tots dos relacionats
amb viatges recents a Itàlia, per
tractar-los mèdicament i per aïllar i
monitoritzar les persones que ha-
gin pogut estar-hi en contacte i tin-
guin un risc més alt de contagi.

La informació, transparent, ex-
haustiva i sobretot rigorosa, sobre
l’evolució d’aquesta crisi i sobre
com actuar per prevenir o per fer
front a una infecció és una eina fo-
namental. La responsabilitat del
Departament de Salut és posar en
marxa els canals oficials per donar
aquesta informació, cosa que ja ha
fet, i la dels ciutadans és seguir les
seves recomanacions, evitant infor-
mar-se a través de mitjans de co-
municació alternatius, general-
ment privats, que busquen l’au-
diència a través del sensacionalis-
me, en comptes del rigor impres-
cindible per afrontar aquesta situa-
ció d’alerta sanitària.

La calma és
necessària

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La 24a edició de l’Animac, la Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya, s’inaugura
aquesta nit a Lleida i, fins al proper diumenge, s’hi
podran veure 219 curtmetratges i 35 peces audio-
visuals, una part important de les quals tenen a
veure amb la memòria històrica.

CAP DE VIROLOGIA DE L’HOSPITAL CLÍNIC

Memòria animada

El laboratori de virologia de l’hospital Clínic és el cen-
tre de referència a Catalunya per estudiar els pre-
sumptes casos de coronavirus, i permet que el siste-
ma de salut català sigui autosuficient per determinar
si una mostra és positiva o negativa sense necessitat
d’enviar les mostres a altres llocs per confirmar-ho.
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Un èxit treballat
David Nel·lo

Sistema autosuficient
María Ángeles Marcos
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Carolina López

El prolífic escriptor, amb una quarantena de títols
entre obres per a adults, joves i nens, i uns quants
al seu currículum literari, acaba de presentar la
novel·la Les amistats traïdes, amb la qual ha gua-
nyat el seu últim premi, el Sant Jordi. Està en el
seu millor moment, gràcies a una bona feina.
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DIRECTORA DE L’ANIMAC

a uns dies, Gala Pin, exregidora
dels comuns a l’Ajuntament de
Barcelona, feia burla a les xar-

xes socials sobre el català. Evident-
ment, ho feia en castellà. “Jo cada ma-
tí m’asseguro d’agafar els pronoms fe-
bles abans de sortir de casa i els poso a
la bossa. I practico la vocal neutra da-
vant del mirall en sortir de la dutxa,
però, tot i així, crec que no cola”, asse-
gurava Pin. Tota una declaració d’in-
tencions feta en plena polèmica, em-
pesa pels mitjans espanyols, per la in-
tervenció al Parlament de la diputada
i alcaldessa de Vic, Anna Erra, sobre la
necessitat de no canviar de llengua
malgrat que ens pugui semblar que el
nostre interlocutor no la pugui saber.

La intervenció burleta de Gala Pin,
en principi una persona progressista i
oberta de mires, no va ser l’única que,
des de posicions de l’esquerra, va uti-
litzar la tempesta sobre Erra per po-
sar-hi cullerada.

F “Una exregidora
dels comuns fa
burla del català. Què
els molesta? Que
lluitem pels nostres
drets lingüístics?

Però una cosa és discutir si el dis-
curs de la diputada osonenca va ser
encertat en els termes i l’altra és apro-
fitar el cas per bregar de nou contra la
normalització lingüística i, sobretot,
contra tots aquells que consideren que
el català continua en perill, està mino-
ritzat com a llengua d’ús en molts àm-
bits de la societat i que calen encara
més accions des del govern i des de la

societat catalana per aconseguir que
els drets dels catalanoparlants siguin
defensats a tots nivells.

Aquestes posicions de menyspreu
de la llengua són el resum de tot allò
que pensen molts a l’Estat i a Catalu-
nya des de fa anys, que el català fa
nosa, que no cal esmerçar-hi tants es-
forços i que, en definitiva, quina im-
portància té que els judicis, el cinema
o els productes als supermercats no si-
guin en català, si tots entenem el cas-
tellà. I sobretot que tots aquells que
tot el dia empenyen pel català són, en
general, “uns pesats” que farien bé de
defensar altres drets més importants.

Uns pesats, sortosament, a qui nin-
gú podrà impedir que lluitin fins al fi-
nal per aconseguir allò de què gaudeix
qualsevol ciutadà europeu, que és viu-
re plenament en la seva llengua. No
desistiran, no desistirem, malgrat les
seves burles i els seus menyspreus.
Ans el contrari. Català a l’atac!

Català a l’atac
Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat
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De reüll
Anna Balcells

Lliçons
virals

iu la gent que afronta les dificultats amb esperit de
superació que les crisis són oportunitats per

aprendre, i la del coronavirus no pot ser cap excepció. La
ràpida expansió de la malaltia demostra, a qui encara no
ho vulgui veure, que vivim en un món sense fronteres en
què el que passa en un punt determinat del planeta
acaba tenint efectes a tot arreu, tant si parlem del
mercat de peix de Wuhan (Xina) com de les fuites
radioactives de Fukushima, dels cracs borsaris, del
desplaçament massiu de refugiats... Una altra lliçó

d’aquesta –ja en podem dir–
pandèmia és constatar el poder
limitat que té la tecnologia. En
temps d’apps, 5G i intel·ligències
artificials, encara no tenim a punt la
vacuna per erradicar aquest virus
desconegut. Al contrari, sovint les
xarxes socials fan virals (quina
ironia!) informacions falses tan

nocives com el mateix Covid-19. I encara hi afegiria que,
quan l’alerta sanitària ens toca de prop, ens hauria de
servir per prendre consciència que, malauradament, al
món hi ha moltes malalties (Ebola, malària...) que
amenacen poblacions desvalgudes sense que això
sembli treure la son als que vivim confortablement. I,
per acabar, aquesta crisi té també una lectura política:
demostra la importància d’una bona gestió de la salut
pública i, ara, en temps de discussions de pressupostos
públics (a Catalunya, Espanya, la UE...), ens recorda on
fa més falta invertir els diners de tots.
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Ara que es
debaten tants
pressupostos,
el Covid-19 ens
recorda on cal
invertir


