COMUNICAT
En Comú Movem Cornellà reclama a la Generalitat un Pla de Contingència
urgent davant els nous brots.
15 de juliol de 2020

A la darrera setmana, del 6 al 12 de juliol, els casos positius de Covid-19 a Cornellà de
Llobregat han passat de 9 a 38, fet que va suposar el tancament de visites de les
residències de gent gran per part de la Generalitat de Catalunya així com la creació d’una
comissió de seguiment formada per l’Ajuntament de Cornellà i Salut, amb l’objectiu de fer un
seguiment diari de l’evolució dels casos per poder prendre mesures amb la major agilitat
possible.
Segons el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, Catalunya ha registrat 2.113 casos
nous de la COVID-19 en aquesta mateixa setmana, un increment del 69,9% respecte a la
setmana anterior.
Des d’En Comú Movem Cornellà, donades les circumstàncies d’aparició de nous brots,
reclamem a la Generalitat l’aprovació de forma urgent i immediata del Pla de Contingència
de Catalunya, que estava previst per al proper 1 de setembre. Els comuns de Cornellà
lamentem que el nombre actual de rastrejadors i rastrejadores no és suficient per poder
controlar aquests nous brots, alhora que denunciem que no s’han millorat els recursos en
l’atenció primària, un element bàsic per atendre de forma propera i àgil la salut comunitària.
El precedent del Baix Segrià i Lleida demostra que la relació i coordinació amb el món local
és molt millorable, és per això que instem a les diferents administracions a cooperar i
cogovernar aquesta situació amb mesures de contenció i de protecció dels treballadors i
treballadores dels serveis públics.
El Pla de Contingència de Catalunya ha de contenir mesures com l’increment de rastrejadors
i rastrejadores, la producció de tests ràpids per a millorar la prevenció i evitar el col·lapse del
sistema sanitari, l’increment del nombre d’hotels medicalitzats coordinats amb cada hospital
de Catalunya i amb els ajuntaments, l’augment de la quantitat de material i equipament
hospitalari i l’establiment de protocols clars de seguretat i prevenció per al sector sanitari,
sociosanitari i residencial.
D’altra banda també, com venint anunciant des de l’inici de la pandèmia, cal reforçar els
equips d’atenció primària en personal, pressupost i materials per poder diagnosticar de
forma àgil els casos de COVID-19, sense deixar d’atendre les necessitats de l’atenció
sanitària ordinària i de les residències.
Per últim, considerem essencial, per combatre la propagació del virus de forma eficient i
coordinada, acordar amb el govern de l’Estat l’elaboració de plans específics per a
l’abordatge dels brots de coronavirus garantint la participació dels Ajuntaments en la gestió.
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