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“Cal recobrar aviat les llibertats
arraconadesdurant lapandèmia”

JUANMANUEL GARCÍA
Barcelona

La pandèmia del coronavirus ha
enfrontat la humanitat a impor
tants reptes de caràcter social, eco
nòmic i sanitari. La gravetat de la
crisi es pot mesurar en xifres: més
de 355.000morts i 5,7milionsd’in
fectats a totelmón.
Eldesconeixementde lamalaltia

ha provocat que els governants ha
gin hagut de prendre decisions ur
gentsenunmarcd’incertesaglobal,
i hagin hagut de prioritzar la segu
retat dels ciutadans davant qualse
vol altre bé comú. És per això que
unade lesòptiquesmenysexplora
des fins ara d’aquesta emergència
global ha estat la dimensió ètica de
les mesures que han dut a terme
moltspaïsos.
El doctor Marc Antoni Broggi,

president deComitè deBioètica de
Catalunya, i altres personalitats
destacades del món econòmic, so

cial, cultural i científic, van reflexi
onar ahir sobre les lliçons morals
que ens deixa la crisi del Covid19
en la segona edició telemàtica del
fòrum d’opinió i debat Barcelona
Tribuna, organitzada per Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics
delPaís iLaVanguardia.
“La pandèmia ens ha plantejat

problemes ètics fonamentals”, va
advertir Broggi. Molts s’emmar
quen en la dicotomia entre la segu
retat col∙lectiva i l’autonomia per
sonal. “Es va identificar ràpida
ment el bé comú amb la protecció
sanitària. S’han arraconat altres
drets fonamentals com la llibertat
de moviments, de relacions perso

nals id’activitats.Cal recuperarlos
tan aviat com la seguretat ho per
meti”, va defensar el doctor enme
dicina.
Broggi va expressar la sevapreo

cupació pel perill per a la intimitat
de les persones que suposen algu
nes mesures sobre les quals es de
bat obertament en les societats oc

cidentals, com “el seguiment a tra
vés de la geolocalització dels
nostres dispositius mòbils, el con
trol de símptomes de la malaltia o
els carnets d’immunitat”. Segons el
doctor, calestudiaracuradament la
implantació d’aquestes iniciatives:
“Cal ponderar si són necessàries i
proporcionals, tenint en compte
què guanyem i què perdem amb
aquestes formes de control; i asse
gurarnos que no derivin en discri
minació”, vaprevenir.
A la trobada, presentada perMi

quel Roca i moderada per Ramon
Rovira, periodista i director de Re
lacions Institucionals delGrupGo
dó, també hi van participar la doc
tora Anna Carreres, cap del servei
d’urgènciesde l’hospitalTrias iPu
jol; RamonMariaNogués, catedrà

tic deBiologiade laUAB, i la perio
distaAnaMacpherson.
Nogués va aportar la visió antro

pològica sobre la crisi. “Hemde re
flexionarsobresielséssershumans
som uns depredadors responsa
bles. Les pandèmies sónnaturals si
tenim en compte el creixement de
l’espèciehumana, lanostrainterac
cióambaltresespèciesi lamobilitat
pròpia del món global. Cada any
augmenta lapoblacióen80milions
depersones, i cal alimentarles.Pe
rò que hi hagi granges de 100.000
porcs compassa a laXina és unpe
rillpúblic”,vaexposarelcatedràtic.
Un altre dels temes tractats va

ser la gestió de dol de les persones
que han perdut els seus éssers esti
matsinosen’hanpogutacomiadar:
“L’aïllament delsmalalts greus ens
ha fet patir molt”, va explicar la
doctora Carreres. “Aviat vam en
tendrequenopodíemdeshumanit
zar l’atenció sanitària en nomde la
seguretat clínica i vam incloure
l’acompanyament en els moments
finals, sempre vetllant per la salut
dels professionals i els familiars
dels pacients. Però vamestarmolts
dies al caire de l’abisme. D’aquesta
crisientraiemunaaltra lliçó: lesre
tallades que es van fer sobre béns
comuns com la sanitat s’hauriende
revertir”, vaconcloure la responsa
blemèdica.c
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Broggi alerta
sobre el perill per a
la intimitat demesures
comara el seguiment
per geolocalització
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Marc Antoni Broggi durant la seva intervenció en la segona edició telemàtica del fòrum d’opinió i debat Barcelona Tribuna

Les incertes lliçons que ens deixarà l’epidèmia
]“Algunes coses canviaran,
però crec que hi hauràmol
tes menys novetats de les que
es preveuen. Els éssers hu
mans tenim lamemòria cur
ta”. RamonMaria Nogués,
catedràtic emèrit d’antropo
logia biològica, no és gaire
optimista sobre les lliçons
que ens deixarà l’emergència
sanitària del coronavirus.

“N’aprendremmolt poc”,
coincideix la periodista Ana
Macpherson. “En aquests
tres mesos la por hamarcat
la nostra manera d’actuar i
ens ha fet ser obedients. La
prioritat fins ara ha estat la
salut. Però ara ja estem desit
jant tornar a la platja i a viat
jar. Ara el més important ja
és el turisme”, reflexiona.

Tot i així, la pandèmia també
deixa valors positius: “La
solidaritat intergeneracional
que s’ha generat es recordarà
sempre”, opina Broggi. “Hem
d’agrair als joves com ens
han cuidat; molts han posat
en perill la seva vida i el seu
futur. No ho tindran fàcil a
partir d’ara”, vaticina el
doctor.
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Ángel Juárez va interposar dime
cres una petició d’indemnització
per valor de 151.000 euros a les
conselleries de Treball, Afers So
cials i Famílies i de Salut de laGe
neralitat per la mort de la seva
marepercoronavirusenunaresi
dència de Barcelona.
A la reclamació s’afirma que la

dona va ser “abandonada i desas

sistida de la teràpia respiratòria
més elemental per fer front a la
seva infecció de coronavirus” i
que hi va haver una falta de diag
nòstic, falta de mitjans assisten
cials i mèdics que van impedir el
tractamentadequatde la infecció.
Juárez ha avisat que això no

més és el començament i que es
pera que, com ell, altres persones
puguin emprendre accions legals
perquèes trenqui, en les sevespa

raules, l’opacitat i hi hagi més
transparència en la manera com
s’ha gestionat el coronavirus.
Juárez ha rebut l’ajuda de la

plataforma d’àmbit espanyol
Afectadoscoronavirus.org, el por
taveu del qual, Abraham Grana
dino, va precisar que es tracta
d’una reclamació administrativa
de responsabilitat patrimonial.
Per la seva part, el despatx

d’advocats que representa el cas

va detallar que amb aquesta pri
mera acció legal volen “restaurar
la dignitat de les persones i les
víctimes”.
També va lamentar les dificul

tats de “falta de transparència”
per recollir la informació oportu
na i investigar les circumstàncies
en què va tenir lloc el contagi en
aquest cas, i va dir que també vo
len detectar les deficiències per
impulsar una millora de proto
cols d’actuació respecte a les
atencions a la gent gran.
En aquest sentit, va destacar

que volen comprovar si hi ha
hagut una falta per part dels
departaments a la Generalitat en
la supervisió de la residència, i

va explicar que també treballen
en accions legals contra la resi
dència.
Granadino també va indicar

que la plataforma existeix per
agrupar persones afectades i va
apuntar que ja els han arribat pe
ticions des d’altres comunitats
autònomes, d’uns 20 afectats. Va
posar com a exemple un cas de
Madrid i un altre de Castella i
Lleó.
La plataforma calcula que hi ha

19.000 persones que hanmort en
situacions similars a la de lamare
de Juárez, i han calculat que, si
reclamessin tots els seus famili
ars, la indemnització s’elevaria a
2.470milions d’euros.c

El fill d’una donamorta enungeriàtric
demanauna indemnització a laGeneralitat

Emergència sanitària


