Intervenció del president de la Generalitat a la Roda de
premsa posterior a la reunió de Comitè tècnic del Pla
Procicat per Coronavirus
Compareixem després de la reunió del Comitè Tècnic del Pla Procicat per anunciar les
mesures preventives que hem decidit prendre, així com el pas de la fase de Prealerta a la fase
d’Alerta.
La situació que vivim és una situació complicada, és una situació difícil, com ho és a tots els
països que es veuen afectats. I per tant, exigeix que l’encarem com una qüestió absolutament
prioritària i des de la màxima unitat i esperit de col·laboració possible entre ciutadania,
institucions i agents de la societat.
És possible que els pròxims dies calgui prendre mesures més dràstiques i contundents de les
que s’han pres fins ara i amb més afectacions en la vida dels ciutadans. I per tant, com més
sapiguem actuar com un país unit i ben coordinat, més bons resultats obtindrem per als
ciutadans. Demanem, per tant, comprensió i solidaritat de la mateixa manera com s’ha fet en
els països del nostre entorn.
Avui, com sabeu, estem en una fase de contenció perquè fins ara s’ha pogut establir la
traçabilitat de tots els contagis. Tanmateix, hem decidit passar a fase d’Alerta per a poder
mantenir aquesta situació de seguiment i contenció. Això ens permet establir noves mesures
preventives per evitar la propagació del Coronavirus.
Insisteixo en demanar a la ciutadania la màxima col·laboració, comprensió i confiança, a l’hora
que els fem saber el nostre compromís de mantenir una comunicació i una informació
constants i en tot moment per a tots els ciutadans.
Els vull recordar les mesures anunciades ahir, que són:
Personal sanitari: És una prioritat protegir el personal de l'àmbit sanitari. Per això, s’estableix
la no-participació a Congressos, a diferents activitats, cursos de formació, viatges de formació,
etcètera..
La mateixa mesura s’aplica al personal de seguretat i emergències. També al personal de les
residències de gent gran, i també en cases d'acollida de menors.
S'han aturat totes aquelles pràctiques de formació professional que es duien a terme en els
centres hospitalaris.
Pel que fa a l’educació, totes les activitats fora del centre escolar on participi més d'un centre
escolar queden aturades. A nivell universitari, també s'ha traslladat aquesta recomanació. A
més a més, s'han suspès totes les pràctiques en els centres de salut. Decisions que van ser
comunicades ahir.
Les mesures que s’han pres avui al Procicat i que entren en aquesta fase de Prealerta a Alerta,
són les següents.
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Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se celebrin a Catalunya es
faran a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d’edat, que podran anar-hi
acompanyats.
Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin
una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es
desenvolupin en espais amb aforament inferiors a les 1.000 persones, es podran celebrar
únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir
un espai de separació adequat entre els participants.
Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats
culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador
o organitzador públic o privat.
Les mesures entren en vigor demà i per un període de 15 dies, que podrà ser prorrogat en
funció de l’evolució de la situació.
Els anuncio que en les pròximes hores, des de Funció Pública es fixaran les mesures que
afectin a l’àmbit de l’administració pública. Per tant, en breu sortirà una instrucció des de la
Direcció General de Funció Pública a totes les institucions afectades.
Finalment, com ja ha avançat el vicepresident, he donat instrucció a l’equip econòmic del
Govern per elaborar un Pla de mesures per pal·liar els efectes econòmics del Coronavirus. Hi
treballen els departaments de Vicepresidència, Empresa, Territori, Treball i Agricultura.
El Govern anirà prenent totes les mesures necessàries que siguin imprescindibles per
disposar dels recursos per finançar les polítiques públiques extraordinàries que requereixin
per fer front al Coronavirus. En aquest sentit, el Govern crearà una partida extraordinària per
reforçar el sistema de salut.
Aprofito per agrair la tasca del personal sanitari i d’emergències.Com sempre dic, en
situacions excepcionals el nostre país sempre respon de manera excepcional, i al davant de
tot sempre els nostres professionals i els nostres experts. Moltíssimes gràcies a tots ells pel
seu esforç, per la seva dedicació i per la seva entrega.
A la ciutadania els demano, ens demano, que actuem amb sentit de responsabilitat, amb
serenitat, amb transparència i amb màxima eficàcia. Nosaltres ho farem i ho farem de manera
coordinada entre totes les institucions i administracions públiques. Moltes gràcies.

