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l’apunt | XEVI XIRGO

L’AMENAÇA DE L’H1N1

Virus

la crònica

J

o no sé si les mesures que s’han pres són les correctes o no, perquè fa de mal dir i en aquestes coses és allò de tants caps, tants barrets, perquè
tothom ho faria diferent. La qüestió és que els dirigents han arribat a la conclusió que, efectivament, es
tracta d’un virus. I que el perill és que, un cop ja s’ha
comprovat que passa de persona a persona, ara la cosa s’escampi a una velocitat incontrolable. Hi ha qui
diu que no, que si no s’hi fes res s’aniria apagant lentament i que acabaria per morir d’una mena d’inanició. Són els que sostenen que se n’està fent un gra
massa, i que el fet que ara els mitjans de comunicació
hi tinguin l’ull posat és fins i tot contraproduent, perquè fa més gran del compte una cosa que és més
aïllada del que sembla. Però, és clar, sempre hi ha qui
s’esvera i opta per la solució radical. Cap mena de
contacte. La grip porcina? No. Jo els parlo d’ERC.
De la por que se’ls escampi el virus Carretero pel
partit i de les mesures dràstiques que han pres, com
ara suspendre’l de militància, per aïllar-lo ràpidament.

«Ara un tremolor... Això és l’apocalipsi!»
ÒSCAR PALAU

●

Psicosi. Si n’hi ha a mig
món, fins i tot a Catalunya,
per la por d’una extensió de
l’epidèmia de grip porcina,
no us vulgueu imaginar a
Mèxic, on es va originar el
brot. I la comunitat catalana és gran, al país... «Avui
sortiré a treballar amb por,
pel carrer hi ha molta gent
amb mascareta», explicava
ahir a la tarda –matí allà– la
sabadellenca Marta Ferrer,
des de la capital. «Hi ha un
munt de declaracions contradictòries del govern i els
mitjans de comunicació;
ara mateix em sento vulnerable i amb certa paranoia,
perquè no vull pensar que Ciutadans de Mèxic DF, ahir després del terratrèmol./ EFE
estiguin exagerant», confessava amb neguit. De fet, tot just els nens», constatava Montse Cay- lor. «Conec el meu país, i pot ser
acabava de dir-ho que sacsejava la uela, que tot just diumenge va arri- que les xifres d’afectats de la grip
ciutat un terratrèmol... de 5,8 graus bar d’un viatge a la regió de Chia- estiguin manipulades molt a la baia l’escala de Richter! «Això és pas, al sud del país: «Allà la gent ni xa», també alertava.
l’apocalipsi, encara estic tremo- en sap res, però només aterrar al DF
El Casal Virolai de Querétaro,
lant!», ens narrava gairebé en direc- l’exèrcit ens donava mascaretes a una ciutat a quatre hores al nord del
te, tot i que ella mateixa ens tran- tots... i encara sort, perquè a les far- DF, també enviava una nota ahir a la
quil·litzava: «Ha durat uns 30 se- màcies s’han acabat!» «Ara que si tarda per ajornar «com a mesura de
gons i ha estat fort, però dels horit- el virus es transmet per aire, no sé si prevenció i seguretat, i fins que tot
zontals, que es mouen com una bar- serveixen de gran cosa...», puntua- torni a la normalitat», la missa preca i no solen fer mal.»
litzava Carles Bondia.
vista en honor de la Mare de Déu de
Només faltava això, en tot cas, en
Bondia és el lector de català a la Montserrat. «És fonamental que si
una ciutat que aquests dies viu gai- ciutat, i divendres ja va haver de noteu qualsevol signe de la malaltia
rebé en estat de setge: «Som els pu- suspendre les activitats que havia aneu immediatament al metge, perpes, tot i que els mitjans potser exa- preparat, com cada any, per Sant què hi ha cura si es tracta a temps»,
geren, no hi ha tanta psicosi», cons- Jordi. I les que organitza l’Orfeó recordava en el mateix correu la restatava Anna Pi, una barcelonina que Català de Mèxic també van quedar ponsable de l’entitat, Cuca Caudet.
viu al DF de fa molts anys, mentre escapçades: dijous va cantar la coNo tot el país, però, es trobava soconfirmava que el tremolor no ha- ral, però el Sant Jordi infantil orga- ta el mateix estat de xoc. Tal com revia fet mal. Més cauts, en canvi, es nitzat per divendres i la fira del lli- cordava el tarragoní Joan Figueras,
mostraven Montserrat Cayuela i bre, la missa i el dinar previstos el becat a la Universitat de Colima, a
Carles Bondia, una parella de mes- cap de setmana es van haver de sus- la costa pacífica: «Aquí hi ha dues
tres: «No anem a treballar perquè pendre per falta d’assistents. Ahir realitats: la del DF i la local; on sóc
s’han suspès les classes als col·legis s’hi suspenien totes les activitats jo quasi no es parla del tema, almei la universitat; hi ha molta psicosi», d’aquesta setmana, i avui es reuneix nys en clau local, i els dos diaris de
explicaven. «Les botigues estan la junta per decidir si tanquen uns la ciutat estan més pendents de les
obertes, però s’han suspès els cine- dies el casal o no. «El govern ha fet eleccions que no pas del virus.» Aimes, concerts, misses, museus... un decret perquè s’aturin activitats xò sí, «hi ha rumors no confirmats
Recomanen que no surtis si no és cíviques i socials, i depèn de com que està arribant aquí, i hi ha una pemolt necessari, i hi ha menys gent l’interpretis ens podrien sancionar tita campanya de prevenció: no sapel carrer perquè molts falten a la si tenim obert», explicava, ahir a la ludar-se amb la mà ni fent petons,
feina; com que hi ha les guarderies tarda, Marcela Zárate, secretària de rentar-se les mans , no anar on hi hatancades algú s’ha de quedar amb l’ens, encara trasbalsada pel tremo- gi aglomeracions...».

la foto | ALBERT VILAR

 Barreres. L’alcalde de Palafrugell, Lluís Medir, i
diverses entitats socials van signar divendres convenis de benestar social. Per a la firma amb Mifas, Medir va haver de signar en una cadira del saló de plens,
ja que una barrera arquitectònica impedia Pere Tubert, president de l’entitat, de pujar fins a la taula on
s’asseu el consistori en els plens municipals.

safareig
● L’hotel AC Palau de Bellavista de Girona serà el
marc avui d’un càsting per a Ven a cenar conmigo
d’Antena 3. El xou s’emet de dilluns a divendres,
abans del noticiari del vespre. Hi participen cinc concursants de la mateixa demarcació. Cada dia compra
a mercat i cuina a casa seva un concursant diferent, i
els altres participants l’han de valorar i puntuar.
● Antena 3 va posar-se en contacte amb els diferents
col·lectius de cuina de les comarques gironines per
buscar concursants no professionals.

Montilla crida a la calma

Preocupació ramadera

ACN / Barcelona

●

El president de la Generalitat, José Montilla, va
afirmar ahir al migdia que «no s’ha de magnificar»
la grip porcina. «No cal dramatitzar, perquè tendim
massa a fer-ho», va subratllar el president en una
entrevista a Onda Cero. El cap de l’executiu també
va destacar la bona coordinació existent entre les
diferents administracions a l’hora d’abordar aquesta crisi: «Les decisions preses fins ara s’han anat
adoptant de manera coordinada entre l’Estat i les
comunitats autònomes», va declarar. Preguntat per
un casament al qual va assistir dissabte i en el qual
hi havia alguns ciutadans de Mèxic, el president de
la Generalitat va assegurar que està perfectament.
José Montilla va recordar l’estreta relació entre Catalunya i Mèxic, un país al qual va viatjar fa uns mesos.

ACN / Barcelona

●

Primers símptomes de preocupació. El sector
porcí català comença a veure com una possibilitat
real que la crisi sanitària que ha provocat l’aparició
d’aquesta variant de la grip acabi afectant la venda
de carn de porc, tot i que no hi ha cap dada que vinculi les dues coses, ja que el contagi, pel que se sap
fins ara, és només per via aèria. El secretari general
d’Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya (Urapac), Joan Graells, va admetre ahir que el sector
desconeix «com pot reaccionar la societat», tot i
que va recordar que el consumidor «pot estar tranquil i pot continuar consumint carn de porc perquè
la ingesta del producte no té res a veure amb la
grip» i perquè «els ramaders estem fent les coses bé
i s’estan complint totes les normes de bioseguretat i
traçabilitat».
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