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>Xarxes solidàries elaboren material per al personal sanitari

La ciutadania autoorganitzada dona una lliçó
Entitats, grups
espontanis
i persones
s’organitzen per
donar resposta
i pal·liar les
mancances del
sistema sanitari
i de protecció en
general davant
l’estat d’emergència
sanitària
Pep Valenzuela

L

a situació d’emergència provocada per la pandèmia ha
posat en evidència la precarietat del tan lloat sistema sanitari
del país i, directament i palesa, les
conseqüències de les retallades realitzades durant la passada dècada
i escaig. Tot i la tragèdia que hom
viu no han faltat els acudits i bromes sobre la necessitat d’improvisar per fer i subministrar artesanalment (persones voluntàries a casa
seva) material d’allò més bàsic per
a hospitals, residències, servei d’assistència domiciliària i altres.
Caldrà reveure molt bé i amb de-

▪ Personal sanitari en un centre de Terrassa agraint el material produït per la solidaritat popular

tall tot el que ha passat aquests dies
de vertigen. Per començar, per deixar constància i agrair la impagable
dedicació i solidaritat de centenars
de persones anònimes a la ciutat i
el país. I, després, també per reclamar les pertinents responsabilitats
polítiques.
Malarrassa va parlar amb en Joan
Vila, vicepresident de la junta de la

Federació d’Associacions Veïnals
de Terrassa (FAVT). Ell, també
membre de l’AV de Can Boada del
Pi i de l’entitat Prou Barreres!, per
l’accessibilitat universal, ha estat
informant de l’activitat de diferents
grups a Terrassa, com és el cas de
la feina engegada pel Consell per la
República, l’AV de Montserrat, el
grup de tècnics en impressió digi-

tal Terrassa 3D Printers, l’AMPA
de l’Escola Pilarín Bayés de Les
Fonts i altres.
Les condicions del confinament
i les característiques de l’entitat no
han permès posar dempeus una
campanya de solidaritat com calia,
explica en Vila, però «la gent ho ha
fet espontàniament, sense esperar
indicacions». Com a Favt afegeix,

han intentat acompanyar, tenir
informació d’aquestes iniciatives,
tant si eren d’AV com si no. «S’han
fet i s’estan fent coses molt bé», assegura, i la gent dedica hores, posa
a disposició les seves pròpies eines,
locals, transport i diners.
La Favt demana «donar suport a
totes aquestes iniciatives, ser solidàries amb les solidàries», ajudant
amb suport econòmic per comprar
materials i altres despeses. Això, a
més, amb una certa preocupació,
perquè ara, algunes d’aquestes activitats no només no tenen el reconeixement que mereixen sinó que,
per contra, «la gent els demana
mascaretes sense voler contribuir».
És la cara menys agradable de tot
plegat, lamenta.
En tot cas, el que està clar és que
molta gent s’ha aixecat i posat en
marxa, emfasitza en Vila, ja sigui
des del Consell per la República, com l’AV de Montserrat, en
Carlos, d’impressores 3D, i altres,
i «cal agrair molt l’esforç, que ha
estat molt important i ha resolt
problemes a hospitals, residències
i cossos de protecció i seguretat».
Perquè, declara, «la solidaritat
és del poble, els de dalts no volen
saber massa, els treballadors han
ajudat els treballadors, la gent ha
ajudat la gent».
Clar que s’han de fer més coses,
però primer era deixar constància i
agrair a totes les solidàries. Aquest
reportatge de ben segur només fa
una contribució i/o primeres passes mostrant com a exemples algunes de les experiències en marxa a
la ciutat.

Consell per la República, entitats veïnals, AMPAs i molta gent

▪ Solidàries del Consell de la República empaqueten material per enviar a centres hospitalaris
P.V.

«V

am començar a intentar fer
coses: mascaretes i bates, per
hospitals, residències…». A
partir de les dades bàsiques amb què comptaven, la gent del Consell Local per la República considera que no es pot esperar que les
administracions resolguin la situació i decideix posar-se en marxa. «Ens vam trobar de
seguida amb el problema que, en portar les
coses, ens deien que no les havien demanat
o que allò no estava homologat i que, per
tant, no ho podien agafar», informa en Joan
Ferrer, de la coordinació del Consell i ara
portaveu d’aquesta «iniciativa ciutadana»

solidària.
«Això sí que ha de quedar molt clar»,
emfasitza, «durant el mes i poc que estem treballant, això ja no és un projecte
del Consell, sinó que s’ha convertit en una
acció de suport mutu de la ciutadania per
a la ciutadania». Diu que les persones que
hi col·laboren ho fan a títol particular o per
via d’entitats com ara l’associació veïnal de
Montserrat, l’ANC i altres, entre les quals
també empreses.
«Hi ha una empresa que posa els diners
per a la gasolina del transport, gent que
ens deixa màquines de cosir i tallar, petits
empresaris que han donat materials, teixit,
gomes; gent que ens deixa els tallers», de-

talla en Joan, «però sobretot, hi ha en moviment de
més de 200 persones de
totes aquestes entitats, i
gent independent i voluntària. Això és una cosa de
ciutadania», subratlla, «ara
hi ha gent de tots colors,
partits i ideologies. Amb
un objectiu únic: ajudar el
sistema sanitari perquè no
es col·lapsi».
Després d’una setmana
treballant de forma intuïtiva, amb molt més cor que
coneixement, van posar-se
en contacte amb el Consorci Sanitari de Terrassa
directament, després amb
Mútua de Terrassa i amb
directors de residències de
gent gran. D’aquestes gestions sortiren compromisos
concrets sobre què fer i com,
amb quins materials. En Joan
cita les bates quirúrgiques el teixit per les
quals els va ser subministrat pel mateix
CST, així com les indicacions tècniques.
En aquest punt van fer una crida a la participació, i la resposta va ser immediata i
nombrosa. En Joan destaca la participació
de Merche Jordan, una companya de Barberà, professora universitària i modista, «és
l’autèntic cervell que tenim per la costura,
els patrons i les tècniques», assegura en
Joan.
Els números d’aquesta feina, certament,
són impressionants. El dilluns 20 d’abril
van entregar 20.000 bates d’un sol ús al
CST, a un hospital de Manresa, a Prodis
i petits centres mèdics i CAPs, com són els

de Ripollet i el de Barberà. Cal afegir més
de 1.800 mascaretes tècniques de protecció,
amb certificacions, una part amb material
proveït des del Consorci, altra part amb retalls de les bates quirúrgiques que vam fer
per a ells. Altres 200 mascaretes a la Guàrdia
Urbana i també a Mossos d’Esquadra, que
sumen amb les entregades a residències de
gent gran de Terrassa, un total de 500, però
de «mascaretes quirúrgiques, de les bones,
atenció!», remarca en Joan. I encara 500 davantals d’un sol ús i 450 bates quirúrgiques.
Tenen actius 8 punts de tall de teixit amb
dues o tres persones cada, l’equip de transport i el de coordinació. Finalment, aquests
dies començaran a fer mascaretes de protecció i prevenció, amb teixit especial que tindrà
validació i homologació FFP2.
«És una resposta de la ciutadania espectacular, és molt bèstia el que està passant»,
encara sorprès per la dimensió del fenomen
solidari i mentre recorda que es van decidir a
tirar endavant una desena del Consell, a dos
o tres dies d’iniciat el confinament.
Destaca, a més, que el fet de ser voluntariat
no vol dir fer de qualsevol manera. Han rebut ja la visita, en un parell dels locals on treballen, d’un metge especialista en tractament
de la Covid-19 que ha fet inspecció, comprovant que tothom treballa amb mascareta, a
la distància entre persones requerida, amb
guants, gel hidroalcohòlic i neteja cada hora
i mitja de mans i guants. Un assessorament,
en definitiva, del CST.
A més de les entitats i persones citades o
al·ludides, en Joan recorda que compten amb
participació o col·laboració de gent de Mascarillas Solidarias, Owerlock Solidari, Fils
de Força, C.L. de Matadepera, FUPAR, Petro7, Susan Bags, Albert Morera Xarcuteria,
Merceria Esmeralda… entre altres.

