
  

Compareixença del president de la Generalitat  
 
Palau de la Generalitat, 19 d’abril de 2020 
 
 
Bona tarda, 
 
Voldria expressar, com he fet sempre, però si em permeten en aquesta setmana en què el 
Govern de Catalunya ha pogut donar les xifres del total de traspassats pel coronavirus amb 
totes les dades que tenim disponibles, el meu condol a totes aquelles famílies que han perdut 
algun ésser estimat i el meu desig d’una ràpida recuperació per a tots aquells que estiguin 
passant la malaltia. 
 
Ahir la consellera de Salut va anunciar-los que Catalunya ha passat el pic de nous casos i el 
de màxima pressió assistencial. És una notícia positiva, però que de cap manera ens ha de 
desviar ni un mil·límetre d’ésser molt conscients de la greu situació que vivim. De cap manera 
podem relaxar cap mesura de protecció i de seguretat, perquè el nombre de casos nous 
continua essent molt elevat, la sobrecàrrega dels professionals sanitaris, als que agraeixo la 
seva feina increïble, és de màxim estrès encara i el risc de rebrots és evident. Som en alerta 
màxima. 
 
Reitero, per tant, que la crisi sanitària, que la salut i la vida de les persones, són el nostre 
objectiu prioritari. Mentre sigui president d’aquest país, sempre avantposaré la protecció, la 
seguretat i la vida de les persones a qualsevol altra decisió.  
 
Vull recordar la Generalitat va estar defensant fins al darrer moment que aquesta setmana i la 
vinent el confinament fos total, excepte els serveis essencials. Així ho avalaven els nostres 
experts i la totalitat de la comunitat mèdica i científica catalana. Això ens hauria permès tenir 
unes bases molt més sòlides, unes xifres més contrastades, cara a començar a parlar 
d’escenaris futurs, que sempre dependran, repeteixo, del nivell i capacitat de control de 
l’epidèmia que hàgim pogut assolir. Ho palesa una ullada ràpida als països del nostre entorn, 
ampliant i prorrogant confinaments per no estar degudament preparats. 
 
Avui, en la reunió dels presidents, he explicat dos grans blocs: les mesures econòmiques i 
socials i les línies mestres del que serà el Pla de Desconfinament de Catalunya. 
 
D’altra banda, el 22 de març passat, ja fa gairebé un mes, vaig demanar al govern de Pedro 
Sánchez que posés en marxa un pla de mesures econòmiques i socials per donar seguretat i 
confiança a treballadors, empreses i autònoms, així com un pla de recuperació per garantir la 
sortida a la crisi. Entre d’altres:  
 
1. Establir una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms. 
2. Augmentar la liquiditat de les empreses, especialment de les pimes, que a Catalunya 
representen el 95 per cent del teixit productiu.  



  

3. Suspendre el pagament d’impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats), les cotitzacions a la 
Seguretat Social i el pagament de les quotes d’autònoms. 
4. Establir una moratòria en el pagament de crèdits i hipoteques.  
5. Suspendre el pagament de subministraments bàsics. 
6. Ampliar les condicions de força major perquè les empreses puguin accedir als ERTO amb 
més facilitat.  
7. Eliminar l’objectiu de dèficit i el sostre de despesa que ens tenalla perquè comunitats i ens 
locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi. 
8. Establir mecanismes de finançament i de liquiditat per als territoris i ens locals. 
 
En definitiva, que el cost de la crisi la pagui l’estat i no els treballadors, ni els autònoms ni els 
emprenedors, tal i com em venen demanant, reunió rere reunió, tots els sectors econòmics, 
educatius, culturals o socials amb qui em reuneixo cada setmana. I lamento constatar, un cop 
més, que la gran majoria d’aquestes mesures, que calia aplicar el més ràpidament i alhora 
amb el confinament total, encara no s’han posat en marxa. Un retard que perjudicarà sense 
cap mena de dubte la sortida de la greu crisi econòmica a què ens enfrontarem.  
 
I tanmateix, pel sentit de responsabilitat, el Govern de Catalunya hem tirat endavant la nostra 
pròpia estratègia econòmica, sobre la qual avui vull aturar-me un moment. 
 

1. En primer lloc, la fase en què ens trobem ara mateix, de rescat i reparació. Som en la fase de 
solucionar necessitats immediates i urgents, on ens cal actuar amb tota celeritat i evitar tota 
la burocràcia possible. Garantint, per sobre de tot, els recursos per a fer front a l’emergència 
sanitària. Recursos per a salut i àmbit residencial i emergències, que hem estimat en uns 
1.800 milions d’euros. I ens cal exigir i tornar a exigir que hi hagi una transferència de 
recursos de l’Estat, no només de liquiditat mitjançant préstecs, sinó transferències 
directes. La factura del coronavirus no pot ser un increment del deute de les comunitats 
autònomes. Avui, per exemple s’ha anunciat una partida extraordinària de 14.000 milions 
d’euros. Això és el que ja estava previst pel model de finançament. Això no és el que 
demanem. Demanem una liquiditat extraordinària i no la que ja estava contemplada als plans 
d’enguany. 
 

2. En segon lloc: hem contribuit a que es mantingui la capacitat productiva i els ingressos de 
treballadors i empreses, tant per criteris de justícia social com per assegurar poder reprendre 
l’activitat quan sigui possible. Hem ajudat a la liquiditat de treballadors i famílies mitjançant 
1) l’ajornament del pagament de tots els impostos propis i cedits de la Generalitat 2) el 
manteniment de tots els contractes de serveis (encara que no s’executin) pagant l’equivalent 
als sous dels treballadors i una part dels costos fixes i 3) ajudes directes (Departaments de 
Treball, Empresa i Coneixement, etc.) i crèdits tous i avals públics mitjançant l’Institut Català 
de Finances (en aquest darrer cas, equivalent a 1.000 milions d’euros). 
 
Però ja estem treballant en la fase següent: la de la represa i reactivació, una fase d’una 
normalitat gens normal fins que no tinguem la seguretat que ens doni la vacuna. I aquí ens 
caldrà dissenyar els plans d’activació imprescindibles amb tots els sectors -i especialment els 



  

que poden quedar en una situació mes crítica arran de l’epidèmia (turisme, comerç, cultura, 
etc). En aquesta fase la col·laboració público i privada serà essencial. 
 
I, finalment, també estem treballant en la darrere fase, la de dibuixar l’horitzó del país. És on 
Catalunya es jugarà el seu futur per a les properes generacions si som capaços de plantejar-
nos, radicalment, és a dir, anant a l’arrel, l’anàlisi del sistema actual amb una actitud 
d’innovació disruptiva. No es tracta de reconstruir el passat, sinó de construir futurs. De res 
serviria que tot canviés perquè tot continués igual. Ens caldrà analitzar , sense complaences, 
ni ressentiments, ni victimismes, el que hauríem d’haver tingut i no teníem. Haurem 
d’identificar quins són realment els sectors estratègics del país; la digitalització, les polítiques 
de medi ambient i sostenibilitat, el reforç i integració de les àrees sanitàries i socials, la recerca, 
el consum cultural... Avui el secretari general de les Nacions Unides deia que tot el que es faci 
d’ara endavant i després d’aquesta crisi ha d’estar molt centrat a construir economies més 
igualitàries, inclusives i sostenibles, així com societats més resilients per fer front a tant a les 
pandèmies com el canvi climàtic i els molts altres reptes globals que tenim davant nostre. No 
puc estar-hi més d’acord. 
 
I tanmateix, tot això, cap Govern del món no ho podrà fer sol. Ni els partits polítics, ni els 
agents econòmics i socials. El futur jo no és demà, és avui, és aquí i ens pertany a tots. I 
aquest futur exigeix ciutadans compromesos i responsables que saben que no són pas en 
una guerra, sinó que actuen conscients de viure en una democràcia viva, oberta, plural i crítica. 
 
Necessitarem construir aquest futur incorporant tot el talent de la nostra societat. Ens cal 
aixecar la mirada, deixar enrere el món d’ahir i preparar-nos a fons per al futur que tenim aquí. 
 
Per això vull acabar aquest primer bloc d’aquesta intervenció, fent avui, aquí, una crida a la 
societat catalana a donar una resposta inclusiva en el futur del país. Sabent que a partir d’ara, 
qualsevol acció que faci cadascú de nosaltres ha de beneficiar a tota la comunitat. Volem 
escoltar tothom, volem aprendre de tothom. Volem aprofitar el talent que tenim. I volem decidir 
el futur comptant amb tothom. 
 
 
En aquesta segona part de la meva intervenció, vull explicar-los que avui he exposat 
l’estratègia del Pla de Desconfinament de Catalunya, les línies mestres del qual han estat 
treballades pel doctor Oriol Mitjà, en estreta col·laboració amb el Departament Salut, i seguint 
els criteris de l’OMS. 
 
L’informe del doctor Mitjà, que ens serà lliurat dilluns, permetrà que, amb el desenvolupament 
i totes les aportacions de la resta dels grups d’experts del Departament de Salut, puguem 
comptar, un cop validat pel PROCICAT, òrgan que regula aquesta emergència, amb un Pla 
de Desconfinament que el Govern aprovarà en un Consell Executiu extraordinari al més aviat 
possible. 
 
Vull agrair-los aquesta feina magnífica. Un treball fet amb el màxim esforç i competència i que 
ens ha d’acabar donant un full de ruta clar i rigorós, que Catalunya ofereix a qualsevol país 



  

territori que puguin estar-hi interessats. En tindran tota la informació a partir de demà, però 
vull avançar ja alguns dels punts més destacats, com he fet a la reunió de presidents. 
 
Es tracta d’una proposta per orientar la política de desconfinament a mig termini, amb 
estratègies per contribuir a controlar l’epidèmia. Perquè l’escenari de futur més probable és 
que la transmissió del nou coronavirus no es pugui eliminar a curt termini i que s'originin brots 
recurrents durant els propers mesos. El motiu és que hi ha una gran transmissibilitat i molt 
poca proporció de població immunitzada. S’estima que està a l’entorn del 15 per cent. Per això 
calen mesures intensives de control de la infecció fins que no estigui protegit un elevat 
percentatge de la població.  
 
Per fer el desconfinament, com he dit, i seguint els criteris recomanats per la UE, tindrem en 
compte sempre la situació epidemiològica, la capacitat del sistema sanitari i la capacitat de 
control de la infecció i per això crearem una unitat d’intel·ligència epidemiològica per monitorar 
aquests paràmetres. 
 
Cal tenir present, com he dit, que les mesures són recomanacions que ara es desenvoluparan 
més a fons pel Departament de Salut. Són les següents: 
 

1. L’aixecament gradual de les mesures de confinament requereix 3 mesures de salut 
comunitària: monitoritzar la mobilitat de la població, desplegar eines diagnòstiques per 
detectar i aïllar casos i contactes i proveir la població d’eines de protecció individual.  
 

2. La flexibilització del confinament es farà en cinc passos graduals. 
- 1er. Tornada de persones sanes a llocs de treball no essencials.  
- 2n. Desconfimament parcial controlat de sectors concrets. Sortida al carrer de persones sanes 

per evitar l’esgotament social. S’han d'incloure mesures de segregació temporal de diferents 
grups poblacionals que convé que no entrin en contacte.  

- 3r. Obertura de bars, restaurants i actes o esdeveniments amb aforament menor a 30 
persones mantenint la distància social adequada entre els clients i els assistents.  

- 4rt. Obertura d’escoles i equipaments culturals i esportius per a ús individual. 
- 5è. Obertura d’esdeveniments amb aforament superior 30 persones, esdeveniments socials, 

culturals, esportius i musicals amb espectadors 
 

3. Monitoritzar el grau de mobilitat i mantenir-lo per sota del 65% fins que estigui per sota del 
20% la taxa de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 a les UCI . 
 

4. Iniciar el més aviat possible un estudi de seroprevalença a 50.000 persones per conèixer 
el percentatge de persones serològicament positives a la Covid-19.  
 

5. Iniciar un cribatge poblacional de gran escala en les properes 16 setmanes: 1,5 milions 
de PCR i 6 milions de tests serològics, prioritzant la població de risc, els treballadors 
essencials i possibles vectors de contagi. 
 



  

6. Valorar la implantació d’un Certificat Digital vinculat al Carnet de Vacunació (passaport 
d’immunitat) que inclogui l’estat immunològic de cada persona. El certificat ha de ser personal, 
privat, verificable i transportable. Només es podrà implementar quan la sensibilitat i 
especificitat dels tests sigui l’adequada i sempre complint els estàndards europeus i 
assegurant criteris bioètics, de privacitat, protecció de dades i igualtat d'accés. Res que no 
s’estiguin plantejant països com Alemanya i el Regne Unit. 
 

7. Fomentar l’ús de l’app STOPCOVID per mantenir la vigilància de símptomes, que es farà 
sempre de manera voluntària i anònima i respectant plenament les normes europees de 
privacitat i protecció de dades personals.  
 

8. Estudiar l’ús del passaport d’immunitat per a la reobertura progressiva d’espais públics 
amb alt risc de transmissió, i en situacions en que no es pugui assegurar la distància de 
seguretat d’1’5 o 2 metres. Tindrà una vigència temporal i variarà segons l’estat immunològic, 
l’estat d’infecció i l’exposició de risc.  
 

9. Facilitar a tota a població l’accés a material de protecció individual eficaç, especialment 
mascaretes, i establir el seu ús obligatori en qualsevol circumstància fora del domicili. 
 

10. Assignar la planificació i implementació de l’estratègia de desconfinament a un espai 
de coordinació amb poder de decisió, que inclogui representants de tots els departaments 
implicats, i també experts independents. Aquest grup haurà de definir plans, prioritzar 
actuacions i avaluar tots els passos que calgui seguir. 
 
Aquests són els deu punts principals de l’estratègia de desconfinament que, repeteixo, només 
podrà iniciar-se quan es donin les condicions fixades al Pla que aprovi el Govern de Catalunya. 
Perquè és el Govern de la Generalitat qui ha de gestionar el descofinament a Catalunya. Cada 
territori necessita respostes específiques adaptades a la seva realitat. I això requereix, en el 
nostre cas, que a Catalunya l’autoritat competent ha de ser el Govern de la Generalitat.  
 
Insistir en la cautela. En tot moment, les decisions es prendran en funció de la situació 
epidemiològica, de la capacitat del sistema sanitari i de la capacitat de control de la infecció. 
 
I acabo. Fen un cant a la força de la joventut de Catalunya. 
 
El futur us pertany. No deixeu que ningú mai més abarateixi els vostres somnis. Apreneu dels 
nostres errors. Si no sou vosaltres els qui canviïn les coses, qui serà? Responsabilitzeu-vos 
del món que ja us pertany, perquè el món és vostre i serà com vosaltres vulgueu que sigui. 
 
Muhammad Yunus, premi Nobel de la Pau l’any 2006 pel seu projecte de microcrèdits, arran 
de la darrere crisi econòmica, va dir: 
 
“Els joves teniu el poder de decidir el món que voleu. Mai com fins ara s’havien tingut tantes 
eines per a canviar les coses”. I referint-se als anys anteriors a la crisi, va afegir: “Si tornem a 
la situació anterior, no haurem après res. Si aconseguim crear un escenari nou, completament 



  

diferent al que hi havia abans de la crisi, si redissenyem el sistema, aleshores haurem après. 
Evitarem la catàstrofe”. 
 
No ho vam fer, no vam ser capaços, no vam poder. La humanitat sencera no va ser capaç de 
redissenyar el sistema. I no hem pogut evitar una catàstrofe. 
 
Feu-ho ara. Feu-ho vosaltres. És a les vostres mans. 
 
 
Moltes gràcies i bona tarda. 
 
 
Quim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 


