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SOBRE ELS CRITERIS DE DESCONFINAMENT I LA NECESSITA D’UNA 

MAJOR COORDINACIÓ. Com recull la premsa valenciana, a les nostres autoritats els 

ha sorprès la decisió del Ministeri de Sanitat en allò que pertoca a les àrees de salut  que 

finalment passen a la fase 1. Es tracta d’una situació que deixa al ciutadà desconcertat.  

Es suposa que es ací on tenim les dades de la situació a terres valencianes i que es a partir 

del que nosaltres traslladem a Madrid, el que ha dut al Ministeri a prendre la decisió final. 

Es evident que a la Comunitat Valenciana el panorama no es uniforme i es podria esperar 

el que ha passat. El que no resulta lògic es que el meu govern (la Generalitat i la consellera 

de sanitat al capdavant) manifeste discrepàncies amb la decisió del govern central. No 

coneixia la Generalitat els criteris, vull pensar els mes objectius possibles, que s’anaven 

a aplicar? On esta la sorpresa si els coneixia? En política (democràtica) no valen les 

decisions discrecionals. En un manifest conjunt que acaben de publicar catorze científics, 

que des de 1987 han ocupat la presidència de la Societat Espanyola de Salut Pública i 

Administració Sanitària (SESPAS) (https://sespas.es/2020/05/06/presidentes-de-sespas-

suscriben-un-manifiesto-conjunto-ante-el-desafio-que-supone-la-covid-19-para-la-

salud-publica-y-administracion-sanitaria/), a més de sol·licitar una millora en el 

finançament de la salut pública i del sistema nacional de salut, de reforçar l’atenció 

primària, o acabar amb la precarietat dels dispositius de vigilància epidemiològica del 

serveis de salut publica, demanen més cooperació, coordinació i consens entre les 

Conselleries de Salut de les Comunitats Autònomes  i el Ministeri, i fer-ho a més des de 

la lleialtat institucional. I això últim es el que no percep el ciutadà de a peu, quan la 

consellera Barceló afirma amb tanta contundència que no comparteix la decisió del 

Ministeri i a més ens recorda que li “havien posat matrícula d’honor” en el compliment 

dels requisits. Doncs això, més coordinació i més transparència. Dos formules que ajuden 

a tota la ciutadania a suportar millor les mesures de confinament i que de segur la faran 

més partícip de les decisions que adopten els nostres polítics. Estem a temps de rectificar.   
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