
Avui parla

El pic no és a prop

Posem el comptador a zero. És temps de valors

Ningú sap del cert cap on van les coses ni com evoluciona la crisi sani-
tària, però hi comença a haver senyals que no estem tan a prop del punt 
d’inflexió com voldríem pensar. Passada la polèmica política de principis 
de setmana sobre el “pic de la crisi” –completament contraproduent a 
efectes de generar confiança–, la realitat ens porta tossudament a mirar 
encara una mica més lluny en el calendari. Aquesta setmana hem entrat 
a la fase més espectacular del coronavirus i el seu impacte al sistema sa-
nitari, i sembla que la reacció de l’Estat es reforça. Es comença a parlar 
d’un tancament d’activitats no essencials general, i per tant d’un con-
finament encara més radical. I més llarg. El Taulí ja acumula 399 hospi-
talitzats per Covid-19, 100 morts, i –dada una mica més refrescant– 69 
malalts donats d’alta en total. L’hospital encara va un pas per endavant 
de la crisi, però comença a estar a prop de la saturació, especialment a 
Urgències: ara mateix, és un dels que suporta més pressió del Servei Ca-
talà de la Salut. El Taulí i l’Ajuntament treballen per tenir llest un hospital 
de campanya –que “esperen no haver d’utilitzar”– per d’aquí a 10 dies. 
La data és una pista d’on es podria situar el famós pic. I no és a prop.

Núria Aymerich  Secretària general del Gremi de Fabricants

L a Covid-19 està 
provocant un do-
lor immens a mol-
tes persones. La 
mort s’endú cone-
guts, familiars, 

amics i persones d’arreu del pla-
neta. Són dies de confinament. 
Temps d’innegable angoixa per 
tot el que succeeix i ens envolta.

En aquestes llargues hores 
de foscor, tenim temps d’atu-
rar-nos, valorar, posar prioritats 
i donar valor al que és realment 
important. Les xarxes han passat 
de ser una eina habitual a ser un 
canal banal de distracció que ens 
aporta excessiva informació, so-
vint buida de contingut, i massa 
vegades incorrecta o falsa.

En moments difícils com els 
que vivim, donem valor al que re-
alment en té. El que fins fa pocs 
dies era un fet gairebé quotidià i 
trivial, ara passa a tenir un verita-
ble valor: una abraçada, un petó, 
un sopar, una reunió d’amics, el 
passeig pel camp, el soroll del 

mar. I, especialment, té rellevàn-
cia el que més ens importa: la fa-
mília i els amics. Avui, més d’una 
persona, donem el veritable va-
lor al petó d’un fill.

Un simple gest com el d’obrir 
un armari ens permet ado-
nar-nos de l’excés de roba que hi 
tenim emmagatzemada. Roba 
que un dia vàrem comprar per 
un gust gairebé compulsiu; sen-
se analitzar prou ni la necessi-
tat, ni la qualitat, ni l’origen, ni en 
quines condicions es va fer. Roba 
de curta vida i de poc valor subs-
tancial.

En aquest temps telemàtic, 
tecnològic i metàl·lic, el que pren 
valor són aquells productes que 
estan fets amb qualitat i consci-
ència i, que d’alguna manera, es-
tan lligats a situacions que hem 
viscut i recordem. Pren valor 
aquell jersei que portàvem una 
nit freda d’hivern i que va ser, fa 
ja molt temps, testimoni de bells 
moments. Qui de nosaltres no 
en té un?

L’endemà, tot serà diferent. 
Estarem cansats de la buidor de 
pantalles i de xarxes, sobretot, de 
la seva buidor. Serà el moment de 
passar al consum responsable, ra-
cional i emocional. Serà el temps 
de l’efectiva responsabilitat amb 
el planeta, en què comprar serà 
un acte de compromís amb la ter-
ra i amb les persones. Serà temps 
de donar valor a les relacions de 
qualitat i als valors que les han de 
guiar. Mirarem més endins que 
enfora. El que és essencial serà 
valuós. Baixarem el soroll i es-
coltarem el so de la vida que amb 
consciència crearem.

Segons els psicòlegs, són ne-
cessaris vint-i-un dies per incidir 
en el nostre cervell per canviar els 
hàbits. Malauradament, el confi-
nament ens els dona. Són dies per 
posar el comptador a zero per-
què l’endemà, entre tots, haurem 
de reconstruir un món, que quan 
va arribar el virus ja era vell i inser-
vible, i ara demana reconstruir-lo 
sobre uns nous principis.

[Situació extrema als 
hospitals]
Mi pensamiento está en 
la gente que está perdi-
endo seres queridos ale-
jados de ellos, sin saber 
cuándo podrán cerrar 
el duelo. Y en aquellos 
familiares de enfermos 
separados de ellos. ¡Qué 
agonía! El resto, los que 
no podemos aportarles 
consuelo, no moles-
temos con nuestras 
mierdas.

Eki 
@El_Ekilibrio

[Sobre l’arribada de 
l’exèrcit a Sabadell]

Vienen a desinfectar 
porque los trabajadores 
de @SmatsaSbd ya 
están a tope. Y parece 
que algunos no se 
solidarizan con ellos. 
Ante esta emergencia, 
toda ayuda es buena. La 
desinfección que hace 
el Ejército se añade a la 
del servicio municipal de 
limpieza viaria.

Manuel Moreno 
@morenoypunto

[Sobre la falta d’estoc 
per abastir la demanda 
de material sanitari en 
l’àmbit mundial que 
apunta el ministre de 
Sanitat]
 
Això és el que passa 
quan: retalles en Sanitat 
i Educació; llances 
diners en polítiques de 
postureig; hi ha milers 
d’endolls polítics co-
brant molt; no aprens de 
les catàstrofes externes; 
permets que les em-
preses es deslocalitzin; 
tens un filòsof com a 
ministre de Sanitat

Jordi Romagosa 
@JordiRomagosa

[Irresponsabilitat de 
la gent en temps de 
confinament]
Me hierve la sangre. 
Salí a comprar des-
pués de 8 dias sin 
hacerlo y vi como 
a muchos les daba 
igual la situación 
actual. He ido a 
la farmacia de mi 
padre en busca de 
cosas necesarias. Y 
a la carnicería. Todo 
para no tener que 
salir como mínimo 
en una semana. Y 
¿qué veo? Los de la 
construcción... ¿Sóis 
tan imprescindibles? 
Lo más fuerte de 
todo es que tengo 
la sensación de 
saber lo que piensan 
todos estos pasotas, 
ignorantes e insen-
sibles. No sólo no 
sóis los más listos 
e inteligentes, ni los 
más precavidos, ni 
nada de nada. Lo que 
sóis es un palo en las 
ruedas de nuestra 
sociedad. 

Miquel Blanchart 

Ja deu ser prou fotut 
estar a casa amb el 
‘mono’ com perquè 
surti cada dia el Fer-
nando Simón a donar 
el ‘parte’, amb aquest 
‘careto’ i repetint que 
estem a prop del pic.

Pere Botero

Editorial

Si tens alguna cosa a dir, si vols 
que la teva veu sigui escoltada, 
envia’ns la teva opinió a
sabadell@diaridesabadell.com! 
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