
 1 de 3 
 

Què amaga la gestió del coronavirus?. Com creus que ha gestionat el Govern 

espanyol la crisi del coronavirus? 

(Enquesta feta pel col·lectiu “GENT DE LA PLAÇA” del 15 al 30 d’abril del 2020) 

 
A 18 de juny, 27.136 persones han mort a l’Estat espanyol per brot del 
maleït virus, de les quals 5.587 van ser a Catalunya, segons les xifres 
oficials dels 3 mesos d’emergència. En total han estat 244.683 persones 
contagiades a l’Estat espanyol, de les quals 60.030 a Catalunya. Les xifres 
totals de morts de les funeràries arriben a duplicar les xifres anteriors. 
Tot, una gran tragèdia sobrevinguda. Ens preguntem: Es podia haver 
gestionat diferent i millor des de l’estat i des de Catalunya, reduint 
contagis i morts? 

 
Ningú ho pot contestar del cert, però la majoria de persones  tenim una opinió sobre la contesta. 
Des del 15 al 30 d’abril, 1012 persones la van expressar, i no volem deixar que es perdi la “memòria 
històrica”; precisament ara, que la sèrie estadística ha deixat d’estar a la portada dels principals 
diaris.  Quan al 15 d’abril vam arribar a tenir 535 morts i 4.141 nous contagis, a l’estat espanyol, 
un grup del col·lectiu, vam  endegar, des del confinament, una enquesta per les xarxes amb el 
títol “Necessitem la vostra opinió per construir un nou futur”, per tal de copsar l’opinió 
de la gent amb relació a la gestió que es feia des del govern de l’Estat Espanyol, i, també per 
recolzar la gestió liderada pel nostre MHP President, Joaquim Torra i Pla. Ara volem posar en 
valor aquells resultats, com a base per endegar una nova enquesta, dos mesos després. 
 
L’enquesta es va fer amb el formulari de Google i es va distribuir per xarxes (Telegram, Instagram, 
Facebook i WhatsApp).  El formulari va estar obert del 15 al 30 d’abril, amb 10 preguntes que 
admetien SÍ – NO – NO HO SÉ – ALTRES. Sobre la base de les respostes d’un altre 
enquesta  per correu del Col·legi d’Economistes, estimem que el nombre de persones que va veure 
l’enquesta, multiplica per un mínim de 5, les respostes obtingudes, i per tant, unes 5.000 visites, 
i per un màxim de 15 (unes 15.000 visites). En qualsevol cas, un èxit de visions i de respostes que 
volien atenció i  temps. 
 
Transformant les preguntes en afirmacions a partir de la resposta majoritària, les conclusions dels 
resultats, amb el percentatge directe de SÍS són les següents: 
 
1. La centralització de totes les accions sanitàries implantades uniformement a tot el territori 
espanyol, no ha estat eficient (92%) 
 
2. Si les mesures de confinament s'haguessin dissenyat en l'àmbit polític-administratiu de 
proximitat, s'haurien evitat uns quants milers de contagis (83%) 
 
3. La coparticipació de tres alts càrrecs dels exèrcits ─terra, mar i aire─ com a experts en la gestió 
del confinament sanitari, no ha estat adequada (93%) 
 
4. L'estat d'alarma es va dictar més per criteris polítics, que per criteris sanitaris (79%) 
 
5.  Un equip que, de les sis persones que han dirigit totes les mesures del confinament, només una 
tingui formació acadèmica sanitària, no inspira confiança (93%) 
 
6. Tots aquests gestos indiquen un gir de la política cap a un règim totalitari, encobert de protecció 
sanitària (80%) 
 
7. La manca de recursos sanitaris (places hospitalàries, equipament d’hospitals i personal 
sanitari) no és propi d'un estat democràtic del segle XXI que vetlli pel dret a la vida i la salut (93%) 
 
8. Davant la dramàtica experiència viscuda, és inapel·lable una reforma profunda de l'aparell de 
l'estat: administració de l’estat, poder judicial, forces armades (91%) 
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9. Cal canviar les relacions de Catalunya amb l'estat espanyol, si la reforma plantejada en la 
pregunta anterior no és possible (86%) 
 
10. Tenim esperança, però també dubtes, que després del que hem viscut, sabrem valorar la 
importància de la vida, en totes les seves formes, i redreçar la relació que tenim amb la terra SÍ: 
(37%). NO: 31%  /  NO HO SÉ: 23%  /  ALTRES: 9% 
 
Des del col·lectiu  ‘Gent de la plaça’ (amb prop d’un any amb la defensa de LLIBERTAT PRESOS 
POLÍTICS)  i des de tots els fronts possibles, seguirem treballant amb una nova enquesta, per tal 
de bastir un futur millor pel nostre país, perquè seguim necessitant la vostra opinió. Gràcies a 
tothom!!. 
 
PUBLICAT AL BLOG:    http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/ 

 

PRIMERES RESPOSTES A L’EXCEL DE GOOGLE  

 

PREGUNTES.  

COM CREUS QUE HA GESTIONAT EL GOVERN ESPANYOL LA CRISI  DEL 

CORONAVIRUS?            

1 .  ¿HA ESTAT EF ICAÇ LA CENTRALITZACIÓ DE TOTES LES ACCIONS SANITÀRIES 

IMPLANTADES UNIFORMEMENT A TOT EL  TERRITORI  ESPANYOL?  

2 .  S I  LES MESURES DE CONFINAMENT S 'HAGU ESSIN D ISSENYAT  EN L 'ÀMBIT  POLÍTIC -

ADMINISTRATIU DE PROXIMITAT ,  S 'HAURIEN EVITAT  UNS QUANTS MILERS DE CONTAGIS?  

3 .  ÉS  ADEQUADA LA CO PARTICIPACIÓ DE TRES ALTS CÀRR ECS DELS EXÈRCITS,  -

TERRA,  MAR I  A IRE -  COM A EXPERTS EN LA GESTIÓ DEL  CONFINA MENT SANITARI?  

4 .        CONSIDEREU Q UE L 'ESTAT D 'ALARMA ÉS VA DICTAR MES PER CRITERIS  POLÍT ICS,  

QUE PER CRITERIS  SANITARIS?            

5 .        INSPIRA CONFIANÇA UN EQUIP  QUE,  DE L ES S IS  PERSONES QUE HAN DIR IGIT  TOTES 

LES MESURES DEL CONFINAMENT,  NOMÉS UNA T INGUI  FORMACIÓ ACADÈMICA SANITÀRIA?   

6 .  CONSIDERES QUE TO TS AQUESTS GESTOS INDIQUEN UN GIR  DE LA POLÍT ICA CAP A 

UN RÈGIM TOTALITARI ,  ENCOBERT DE PRO TECCIÓ SANITÀRIA?  

7 .  LA MANCA DE RECUR SOS SANITARIS  (PLACES HOSPITALÀRIES,  EQUIPAMENT 

D’HOSPITALS I  PERSONAL SANITARI )  ÉS  PROPI  D ’UN ESTAT DEMOCRÀTIC DEL  SEGLE XXI  

QUE VETLL I  PEL  DRET A LA V IDA I  LA SALUT?  

8 .  DAVANT LA DRAMÀTICA EXPERIÈNCIA V ISCUDA,  CREUS QUE ÉS  INAPEL·LABLE UNA 

REFORM A PROFUNDA DE L 'APARELL DE L ’ESTAT:  ADMINISTRACIÓ DE L ’ESTAT,  PODER 

JUDICIAL ,  FORCES ARMADES ?.    

9 .  CREUS QUE CAL CAN VIAR LES RELACIONS DE CATALUNYA AMB L ’ESTAT ESPANYOL 

SI  LA REFORMA PLANTEJADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR NO ÉS  POSSIBLE?  

10 .      TENS L ’ESPERANÇA QUE DESPRÉS D EL  QUE HEM V ISCUT,  SABREM VALORAR LA  

IMPORTÀNCIA DE LA V IDA,  EN TOTES LES SEVES FORMES,  I  REDREÇAR LA RELACIÓ QUE 

TENIM AMB LA TERRA?    

Marca de temps 1.	¿Ha estat eficaç la centralització de totes les accions sanitàries implantades uniformement a tot el territori espanyol?2.	Si les mesures de confinament s'haguessin dissenyat  en l'àmbit polític-administratiu de proximitat, s'haurien evitat uns quants milers de contagis?3.	És adequada la coparticipació de tres alts càrrecs dels exèrcits, -terra, mar i aire- com a experts en la gestió del confinament sanitari?4. Considereu que l'estat d'alarma és va dictar mes per criteris polítics, que per criteris sanitaris?5. Inspira confiança un equip que, de les sis persones que han dirigit totes les mesures del confinament, només una tingui formació acadèmica sanitària? 6.	Consideres que tots aquests gestos indiquen un gir de la política cap a un règim totalitari, encobert de protecció sanitària?7.	La manca de recursos sanitaris (places hospitalàries, equipament d’hospitals i personal sanitari) és propi d’un estat democràtic del segle XXI que vetlli pel dret a la vida i la salut? 8.	Davant la dramàtica experiència viscuda, creus que és inapel·lable una reforma profunda de l'aparell de l’Estat: Administració de l’Estat, Poder Judicial, Forces armades. 9.	Creus que cal canviar les relacions de Catalunya amb l’Estat espanyol si la reforma plantejada en la pregunta anterior no és possible? 10. Tens l’esperança que després del que hem viscut, sabrem valorar la importància de la vida, en totes les seves formes, i redreçar la relació que tenim amb la Terra?

5/4/2020 10:48:27 es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova es una prova

5/4/2020 11:10:24 No No ho se No Si No No No Si Si Si

5/4/2020 12:02:03 No Si No Si No Si No Si Si No ho se

5/4/2020 12:19:08 No ho se Si No Si No Si No Si Si Espero q.un nombre mes gran de gent en prengui conciencia.

5/4/2020 15:36:13 No Si No Si No No ho se No Si Si No ho se

5/4/2020 18:49:58 No Si No Si No Si No Si Si Si

5/6/2020 12:36:06 No Si No Si No Si No Si Si No ho se

5/6/2020 13:28:52 No Segurament se n'haguessin evitat. Milers, no ho sé No Si No No ho se No. Però sembla ser responsabilitat de la Generalitat en gran mesuraSi Si No ho se

5/6/2020 13:41:10 No Si No Si No No No Si Si Si

5/6/2020 14:46:22 No Si No No ho se No Si No Si Si No
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RESUM QUANTITATIU I  GRÀFIQUES DE LES RESPOSTES  

 

 

 

COM CREUS QUE HA GESTIONAT EL GOVERN ESPANYOL LA CRISI DEL CORONAVIRUS

1.	¿Ha estat eficaç la centralització de totes les accions sanitàries implantades uniformement a tot el territori espanyol?

SI 43

NO 929

NO HO SE 34

ALTRES 6

2.	Si les mesures de confinament s'haguessin dissenyat  en l'àmbit polític-administratiu de proximitat, s'haurien evitat uns quants milers de contagis?

SI 841

NO 44

NO HO SE 111

ALTRES 16

3.	És adequada la coparticipació de tres alts càrrecs dels exèrcits, -terra, mar i aire- com a experts en la gestió del confinament sanitari?

SI 35

NO 938

NO HO SE 31

ALTRES 8

4. Considereu que l'estat d'alarma és va dictar mes per criteris polítics, que per criteris sanitaris?

SI 798

NO 119

NO HO SE 76

ALTRES 19

5. Inspira confiança un equip que, de les sis persones que han dirigit totes les mesures del confinament, només una tingui formació acadèmica sanitària? 

SI 35

NO 938

NO HO SE 24

ALTRES 15

6.	Consideres que tots aquests gestos indiquen un gir de la política cap a un règim totalitari, encobert de protecció sanitària?

SI 806

NO 81

NO HO SE 106

ALTRES 19

7.	La manca de recursos sanitaris (places hospitalàries, equipament d’hospitals i personal sanitari) és propi d’un estat democràtic del segle XXI que vetlli pel dret a la vida i la salut? 

SI 29

NO 938

NO HO SE 15

ALTRES 30

8.	Davant la dramàtica experiència viscuda, creus que és inapel·lable una reforma profunda de l'aparell de l’Estat: Administració de l’Estat, Poder Judicial, Forces armades. 

SI 918

NO 34

NO HO SE 25

ALTRES 35

9.	Creus que cal canviar les relacions de Catalunya amb l’Estat espanyol si la reforma plantejada en la pregunta anterior no és possible? 

SI 875

NO 37

NO HO SE 48

ALTRES 52

10. Tens l’esperança que després del que hem viscut, sabrem valorar la importància de la vida, en totes les seves formes, i redreçar la relació que tenim amb la Terra?

SI 373

NO 317

NO HO SE 236

ALTRES 86

PREGUNTA 1

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 2

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 3

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 4

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 5

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 6

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 7

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 8

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 9

SI NO NO HO SE ALTRES

PREGUNTA 10

SI NO NO HO SE ALTRES


