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Ximo Puig i Ferrer
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana

C

espai de convivència i les gaiates tornaran als carrers de Castelló plenes de llum
i acompanyades amb responsabilitat per
milers de persones.

astelló viu intensament les seues
festes de la Magdalena cada any
i tots els barris de la ciutat acullen un gran nombre d’actes que són punt de
trobada per a moltes persones que comparteixen bons moments en un clima hospitalari
i acollidor.

També la Gaiata 18 Crèmor eixirà de
nou, tancant així un parèntesi molt llarg.
Durant el seu recorregut per la ciutat,
vosaltres i tot el món fester castelloner
viureu moltes emocions i sentireu sens
dubte un legítim orgull pel gran esforç
que heu fet al llarg d’uns mesos tan complicats com els que hem viscut.

Com sabem, des de 2020 les festes no han
sigut com les dels altres anys. La Covid-19 ha
afectat a totes les dimensions de les nostres
vides, també a les nostres celebracions tradicionals. Per fer front a la pandèmia vam
prendre una sèrie de mesures molt dures, i
la gran resposta cívica de tota la nostra societat va aconseguir que deixarem arrere els
moments més difícils. La suspensió de la celebració de les nostres festes tradicionals va ser
un dels sacrificis que vam fer amb l’esperança
de poder tornar a compartir en carrers i places les celebracions que tant estimem.

Prompte arribarà eixe moment que
esperem impacients, i mentrestant vull
enviar-vos des d’ací a les amigues i els
amics de la Gaiata 18 Crèmor la meua
salutació més afectuosa, un fort abraç i
els meus millors desitjos per a les festes
de la Magdalena de 2022 i per a totes les
que compartireu en el futur.

Ara, per fi, gràcies a la vacunació, les festes tornen amb precaucions als nostres pobles
i ciutats. Si tot va com esperem enguany les
festes de la Magdalena seran de nou un gran
7
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José P. Martí i García
Ilm. Sr. President de la Excma. Diputació de Castelló

G

la província suposa un moment molt important, perquè aquesta hauria de ser la meua
tercera Magdalena com a president de la Diputació, i serà la primera.

audir amb alegria i responsabilitat

Hem hagut d’esperar dos anys però
per fi és Magdalena. Tota una alegria
per a la ciutat de Castelló i el món de la festa. Una
satisfacció per a totes i tots i, molt especialment,
per a les vostres madrines, Nadia Mas i Gasulla i
Miriam Busto i Lleó, que ara sí podran viure el seu
somni en primera persona. Vaja des d’ací la meua
felicitació per a totes dues i per al president, José
Antonio Lleó, perquè em faig càrrec que ha hagut
de fer front a un període molt complicat, amb una
suspensió a escassos dies que començara tot i dos
llargs anys sense l’activitat habitual d’una gaiata.

És evident que en aquesta ocasió hauré de
viure les festes d’una manera molt més institucional, però també les pense gaudir com a
mi m’agrada: participant activament en els
actes populars. Com faig habitualment, tornaré a participar en el Pregó representant
primer la figura de l’històric bisbe d’Osca, Vidal Canelles, i acompanyant a la comitiva de
Suera, el poble de la Serra de Espadà del qual
soc alcalde. I és que a Suera, sentim que les
festes de la Magdalena són alguna cosa molt
nostra.

Però, afortunadament, tot passa, fins i tot el
dolent, i ens disposem a gaudir de les festes. És
possible fer-ho gràcies a la ciència, a l’aparició de
les vacunes, i a la bona marxa que el procés de
vacunació ha tingut a Espanya. I gràcies, també, a la implicació de la gent, que ha entés que la
vacuna era el camí i de forma molt majoritària
ha optat per posar-li-la, per a evitar mals majors,
preservar la salut pública i fer possible la recuperació econòmica.

Gaudim de la Magdalena 2022, amb alegria i responsabilitat. Es tracta de passar-ho
bé però tenint molt present que la pandèmia
no ha acabat i que hem de continuar sent
molt prudents. El que toca és respectar totes
les mesures que ens indiquen les autoritats sanitàries, ja que no ens podem permetre el luxe
de donar ni un sol pas arrere.

Per a un magdalener confés com jo, la celebració de les festes fundacionals de la capital de

Bones festes!
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Amparo Marco i Gual
Excma. Sra. Alcaldessa de Castelló

C

Magdalena sou vosaltres, els qui cada
any us dedicau a treballar i col·laborar per
a crear les vostres gaiates, per a organitzar la
vostra participació en la setmana gran, per
a promoure la convivència en el sector, en el
barri.

rèmor, la transformació de Castelló.

Les nostres festes són cultura, tradició, solidaritat, esforç, trobada, alegria i estima. Són algunes dels principals senyals
d’identitat ciutadana de les Festes de la Magdalena, arrelades des de fa dècades en la memòria
col·lectiva d’una ciutat que, a més, va celebrar al
setembre de 2021 el 770 aniversari de la seua fundació. Som una ciutat que continua caminant
cap al seu futur sense perdre la seua història, la
seua identitat, aqueixes arrels que ens van fer poble, un gran poble.

Crèmor naix en 1984, quan la ciutat s’anava transformant. Un sector important que
incloïa els carrers “a l’altre costat de la via”.
Una població nombrosa que, després, va viure l’eliminació d’aquesta barrera urbanística.
Crèmor deu el seu nom a l’antiga fàbrica química. És el sector de la Universitat Jaume I
i de les instal·lacions esportives del Bovalar.
És un sector entranyable, un en-creuament
de camins per a la convivència festiva i per
a l’estima.

Les Festes de la Magdalena de 2022 seran un
autèntic esclat de llum, alegria, convivència i estima. Des que començara aquesta prolongada i
greu pandèmia, les nostres festes de 2020 van quedar suspeses, també les de 2021, com ha estat suspesa la nostra vida i la de molts castellonencs que
han patit la malaltia i la pèrdua de sers estimats.

Ara, ens preparem per a viure les festes
de la Magdalena 2022 amb tota l’emoció continguda i les ganes de compartir els somnis
d’aquests dos anys. Desitgem que es complisquen totes les nostres il·lusions. Com a alcaldessa de Castelló vull desitjar-vos que aquest
futur pròxim de la nostra festa arribe carregat d’esperança i alegria.

Quan se celebre el primer acte de Magdalena
2022 serem un poble unit i emocionat, sentint que
Castelló renaix després de llargs mesos d’incertesa, dificultats, sofriment, dolor i tristesa. En els
nostres cors viuran els qui es van anar, els qui han
sigut part important del nucli de la festa.

Magdalena Festa Plena!
11
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DESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COM

UTILITZAR UN
ARRÒS QUALSEVOL
TÉ LES SEUES
CONSEQÜÈNCIES
L’AUTÈNTIC ARRÒS DE VALÈNCIA AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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Omar Braina i Bou
Regidor de Festes i President del Patronat Municipal de Festes

G

La Gaiata 18 significa l’evolució de
Castelló, la transformació urbanística
i el creixement de l’estructura magdalenera. Aquesta comissió és vida festera,
convivència, germanor i estima. Crèmor
tornarà a compartir amb la ciutat l’esperit fester que els caracteritza. I tots
celebrarem amb aquest sector la nostra
Magdalena.

aiata 18, la llum que creix.

Les festes de la Magdalena són
l’espai de convivència més intens
i entranyable de Castelló. Durant aqueixos
dies la ciutat es transforma perquè els seus
habitants confluïsquen en un ambient colorista, emblemàtic i festiu. Aquesta experiència no seria la mateixa sense les comissions
dels sectors festers, les colles i altres col·lectius
culturals que són l’ànima de la Magdalena. I,
per descomptat, sense les Gaiates, els monuments que ens recorden cada any la tradició
i la història dels nostres avantpassats.

Castelló és una ciutat amb ganes de
festa, i la festa necessita que gent com
vosaltres, aquelles i aquells que des de
les gaiates, colles i altres col·lectius manteniu viva la festa. Des de l’Ajuntament
tenim molt clar que la festa necessita del
vostre alé.

Les Festes de la Magdalena de l’any 2022
seran una vibrant realitat després de dos
anys sense celebrar la nostra setmana gran.
Tornarà la llum que ens acompanya “de la
antigor per lluminosos camins”.

En aquesta primavera de 2022 tornarà
a brillar la llum de la nostra Magdalena,
les llums de la Gaiata Crèmor que il·luminaran el treball d’una comissió entregada a les tradicions i a la festa que tant
volem els castellonencs.

Les Festes de la Magdalena són singulars,
pròpies, molt participatives i, per descomptat, emotives. En els nou dies que celebrem
Magdalena conflueixen sentiments castellonencs que ens defineixen i que marquen a les
gaiates com a grans espais de trobada, germanor i de celebració.

Bones Festes!
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Carmen Molina i Ramos
Reina de les Festes de Castelló

E

stimats amics del sector de “Crèmor”.

La tasca de una comissió de sector és
molt important, i la vostra és un gran
exemple, doncs tots els veïns tenen l’honor i la gran satisfacció de gaudir de les
“millors festes del món” de la vostra mà.
Així doncs, m’agradaria fer-vos arribar
el meu desig de tindre unes festes de la
Magdalena 2022 plenes de bons records.

Davant un Castelló amb ganes
de créixer, descobrir i gaudir, i que segueix
convocant a tota la ciutadania cada tercer
diumenge de quaresma a gaudir de les seves
fundacionals, trobem al vostre sector com
exemple per fer arribar els nostres sentiments
i arrels a tota la població de la perifèria de la
nostra ciutat.

Amb molta estima.

15
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Gal·la Calvo i Santolaria
Reina Infantil de les Festes de Castelló

A

Gràcies per continuar amb les nostres
tradicions i mai perdre l’essència del castellonerisme que ens envolta. Gràcies per
continuar creent en les nostres festes, i
fer que les persones de fora de la ciutat
estiguen gaudint de la nostra ciutat com
si foren part d’aquesta.

mics de la Gaiata 18, Crèmor,
com a tercer any consecutiu, torne a escriure unes paraules, com a
Reina Infantil de Castelló, en el vostre llibre
per a les nostres festes fundacionals, que Castelló celebra aquest 2022 després de dos anys
sense poder eixir a gaudir d’elles pels carrers
de la ciutat.

Segur que tot açó ho normalitzarem i
tornarem a disfrutar de les nostres festes
al carrer, ja que Castelló ha donat exemple de ciutat amb seny i responsabilitat
durant tota la pandemia i així continuarem.

Després de tants mesos en el que el món
de la festa es troba parat, pareix que ara,
amb la vacunació masiva de la població, es
pot començar a ixir al carrer a fer desfilades
i sentir l’olor a polvora, i com no, ahí esteu els
amics de “Crèmor”, preparant aquest llibret,
amb noves idees i noves propostes per a gaudir de la festa d’una manera diferent a la que
coneixem fins ara, sempre amb prudència i
amb les normes de seguretat que sanitat ens
marca.

Espere vore-vos a tots en les properes
festes de la Magdalena pels carrers de la
nostra ciutat participant de tots i cadascun dels actes proposats.
Salutacions
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Esteban Gual i Ibáñez
President de la Federació Gestora de Gaiates

F

llonencs i les seues arrels. Açò és el que han
aconseguit els 19 sectors de Castelló, i pel que
continuarem lluitant i sent els responsables
d’acostar i estendre la festa a cada racó del
seu barri, per a fer participe el conjunt de
veïns d’aquest il·lusionant projecte comú i
mantenir-lo viu.

a massa mesos que estem sumits en la
boira que ens ha dut aquests temps que
ens toca viure. Uns temps que hi són
carregats d’efectes per a la nostra salut física,
però també per a la nostra salut mental i per a la
forma en què estem acostumats a relacionar-nos,
conviure, planificar i fins i tot fer festa. És per tot
això que ara és el moment en què més important
resulta la festa per als ciutadans i ciutadanes de
la nostra ciutat.

Aprofitant aquestes pàgines, com a president de la Federació Gestora de Gaiates, vull
agrair el treball i esforç de totes i cada una
de les persones que formen part de la comissió de la Gaiata 18 Crèmor. La gent gaiatera
treballa cada any amb molt d’esforç per a
expandir per tot el seu barri la nostra estimada festa i donar-li als veïns les festes que
es mereixen. El seu treball intens i desinteressat és sinònim de tradició i de dedicació,
i possibilita que les nostres festes passen de
generació en generació per tal d’aconseguir
que no es perden mai. I enguany tot i que no
es poden realitzar unes festes com ens agradaria, aquestes persones són més essencials
que mai per mantenir viva la il·lusió per les
nostres festes, il·lusió que provoca continuar
sent socis per tal d’ajudar a les nostres associacions a mantenir-se vives i no desaparéixer.

Aquesta festa, la més popular de la ciutat, ens
parla de llum i d’esperança, de com il·luminar camins en moments d’incertesa. Ara més que mai
les Gaiates han de ser els fanals que, carregats de
colorit i festejos populars, aporten perspectives de
futur i esperança. Gaiata, emblema de la història
magdalenera.
Enguany Castelló tornarà a convidar a la festa a tot el món, encara que no hi siga com de
costum. Una vertadera llàstima perquè les festes
de la Magdalena són un espill on podem veure la
imatge de les tradicions, els costums més arrelats
i les creences més venerades a la nostra ciutat.
El temps passa molt de pressa, però la gaiata, i la seua essència en el món de la festa, no
sols resisteix, sinó que continua ampliant mires,
reinventant-se i sent nexe d’unió entre els caste-

Gràcies!
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Jose Antonio Lleó i Rubio
President de la Gaiata 18 “Crèmor”

B

envolguts amics i veïns del sector estan sent uns anys durs en els quals
les nostres vides s’han transformat
completament i això és el que volem plasmar
en aquest llibre, un llibre que vol donar a conéixer de primera mà a aquests herois sense
capa que tant i tant han lluitat perquè hui tots
nosaltres puguem ser ací, gaudint de nou de les
nostres benvolgudes festes de la Magdalena.

preparat una programació segura i per a
tots els públics, estem segurs que podrem
gaudir amb responsabilitat i complint les
mesures sanitàries d’unes grans festes.
Aquesta pandèmia ens ha colpejat fort
però estic convençut que entre tots li colpejarem més fort a ella i aconseguirem
tornar a tindre unes vides i festes amb total seguretat, però fins que arribe aquest
moment hem de completar un cicle que va
començar haja pel 2019, i hem de completar-lo oferint a les nostres Madrines, comissió i socis les millors festes possibles, no
seran les festes del 75e aniversari, no seran
unes festes en gran, però són les nostres festes que són sens dubte “les millors festes del
món”.

Voldria que les meues primeres línies anaren
d’agraïment per a totes aquestes persones que
s’han deixat la vida a salvar la nostra, gràcies perquè sense vosaltres aquesta “nova normalitat” no
seria possible i com no donar les gràcies també a
tots aquests ciutadans que amb el seu comportament i responsabilitat han ajudat al fet que cada
dia vegem més a prop el final d’aquest túnel en el
qual vam entrar un, ja llunyà, 14 de març de 2020.

Benvolguts amics, desitge trobar-me
amb tots vosaltres en la carpa de la comissió situada en plaça d’Espanya, una carpa
que vetlarà per la seguretat de tots i farà
que gaudiu d’unes festes que us mereixeu
com el que més.

Molt ens ha costat arribar fins ací, molta
gent ja no podrà gaudir d’aquestes festes tan
desitjades com ho farem nosaltres, i és per tota
aquesta gent per la qual us convide que gaudiu
de nostres tan desitjades festes de la Magdalena.
La comissió que presidisc hi ha estat treballant molt intensament per a aconseguir
que gaudíreu d’unes grans festes, però sobretot d’unes festes segures, és per això que hem

Ens veiem prompte.
Per Castelló, les seues festes i la gaiata 18.
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Manuel García-Pardo i Suárez
President de l’Associació Cultural l’Horta de València

Neus Morales i Vega
Reina infantil de l’Horta de València

P

er fí tornen les nostres festes, tornem a vore la llum de la normalitat més a prop i en ella la llum de
nostres volgudes gaiates.

any els nostres amics i germans de la
Gaiata Crèmor, per superarse any rere
any i conseguir els màxims guardons de
la festa gran de la Plana.

Els festers i festeres de l’Associació Cultural l’Horta de Valéncia portem al nostre cor
les festes i tradicions del regne de Valéncia,
pero es la festa de la Magdalena una de les
que mes estima li tenim, per la seua acollida,
identitat, tradició i esforç que mostren cada

Han sigut anys durs pero que l’alegria, el sentiment i les ganes del bon fer
tornen a brillar en més força que mai per
a cridar ben alt que les festes de Castelló
ja han tornat!
MAGDALENA, VITOL!!!
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Nadia Mas i Gasulla
Madrina de la Gaiata 18 “Crèmor”
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Miriam Busto i Lleó
Madrina Infantil de la Gaiata 18 “Crèmor”
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Leire Bort i Peris
Madrina d’honor infantil 2022
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Luna Román i Alagarda
Dama d’honor infantil 2022
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Carolina Lledó Personat i Lleó
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Alma Román i Alagarda
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Gael Palacios i González
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Leyre Antón i Palacios
Dama d’honor infantil 2022
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Mireu la Gaiata com pasa triomfal,
lluminosa llantia de la llar pairal.
Mireu com ja passa l’ofrena senyera
d’un poble sencer que, per ser lleial,
a ses tradicions per ser primavera,
Gentil lluminaria, arrel de la soca,
bressol, bressolera, pitral paternal,
estel de la Plana, gaiata inmortal
Volguda gaiata per sempre ma aimia
s’enfloca a la llum de l’amor filial.
Es roser la última palabra.
Roses de l’amor on cull poesia
capoll que hui esclates al mes bell riser,
Mire-la com passa -prego solemnialrabassa materna, caliu de la lloca,
fadri passionat que et vol amb deler.
la llum sempre encesa de la llar pairal.

CANT A LA GAIATA

MONUMENTS
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Llumeta Plena
Adrián Bernat

12 taulers de fusta “DM” de 10mm

3 m² de cristall tipus catedral de 3mm

5 tubs de silicona transparent

300 llagrimes de cristall

2 tubs de cola de contacte

40 m de platina de ferro de 10x10mm

3 kg de cola de fuster

6 m de platina de ferro 10x10x5mm

5 kg de barres de cera termofusible

30 m de tira “MAGIC LED SMD5050

8 plaques de suro de 1,2x2m

RGBX DC 12V”

1 kg de farina

100 bombetes de led blanc de 5w

0,5 kg de paper per a empaperar

600 bombetes de plastic “vela” de 35Ø

180 m de plom adhesiu

500 m de cable elèctric de diferents

5 k de pintura setinada de diferents

seccions

acolorisques

4 fonts d’alimentació DC12V/360W/30a

3 kg de laca transparent per a fusta

4 controlador LED RGB digital t-1000s

2 litres de pintura “Gallery Glass” per a vi-

amb targeta SD

dre de diferents acolorisques

1 quadre elèctric de seguretat

500 fulles de pa d’or per a pintar
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La Volteta
Adrián Bernat
20 taulers de fusta “DM” de 1.22x2.44 metres
14 taulers de fusta “DM” de 1.22x2.44 metres
150 m d’angle de ferro de 20x20 mm
12 m de tub quadrat de ferro de 40 mm
30 m de tub de ferro de 50x30x3 mm
30 m de platina de ferro de 30x5 mm
50 m de canonada natural de 8x6 mm
75 m de canonada natural de 6x4 mm
100 tubs de led blanc T8 de 600mm 9w
200 m de cable elèctric blau de 6mm
200 m de cable elèctric marró de 6mm
400 m de cable elèctric paral·lel de 0.5mm
400 m de cable elèctric de 0.22mm
10kg de gotelé
120 m de plom adhesiu natural de 3mm
30 m de plom adhesiu natural de 6mm
1500 bombetes de “pixel led de 24v” de 50 Ø
26 plaques de suro de 1.2x2 m de 40 mm
20 plaques de suro blanc de 1.2x2 m de 30mm
300 gots de plàstic blanc tipus canya
10 tubs de silicona transparent

5kg de cola blanca per a fusta
7kg de farina
3 kg de paper per a empaperar
10 kg de pintura plàstica setinada de diferents colors
2 litres de pintura per a vidrieres de diferents colors
10 kg d’agranes de cera termofusible
12 m² cristall tipus catedral de 3mm
3000 bombetes “PÍXEL LED DE 24V
40mmØ IP68 UCS1903 1.44W RGB”
20 m de tira “LED DOUBLE ROW SMD
5050 600M DC12V”
4 fonts d’alimentació de 12V 30a
6 fonts d’alimentació de 24V 30a
8 fonts d’alimentació de 220 V a 24V 60A
4 controladors t-1000
3 controladors k600
4 targetes Arduino MEGA compatible
Atmega 16U2
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Equip de realització
José Antonio Lleó
Antonio Luis Díaz
Nadia Mas
Inmaculada Díaz
Jorge Zapatero
Paulina Díaz
Jesús Selma

María González
Fran Palacios
Tamara Sabater
María Mercedes Peris
Pablo Antón
Carlos Alarcón
Olatz Lorenzo
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Gaiata de la Ciutat Infantil
2022
1er Premi Magdalena 2019

Gaiata 15 “Sequiol”
Lema: Ramell il·luminat | Artista: Javier Rodríguez
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Gaiata de la Ciutat 2022
1er Premi Magdalena 2019

Gaiata 18 “Crèmor”
Lema: Font de llum i color | Artista: Adrián Bernat
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PREGÓ

BERNAT ARTOLA
L’alcaldessa de la ciutat

Anar a la romeria

i terme de Castelló

no és, tan sols, anar de festa,

té hui la satisfacció

és deure que manifesta

de fer saber al veïnat:

orgull de genealogia.

Que ja el dia és arribat

Quin fillol oblidaria

de la nostra ‘Magdalena’,

la rabassa maternal?

i desitjant siga plena

Tots devém, en dia tal,

de goig pur i verdader

ratificar la promesa

convoca al poble sancer

de mantindre, sempre encesa,

a traure l’amor de pena.

la llum de l’amor filial.

I puix saben els veïns

I perque siguen les festes

que la Ciutat té l’honor

dignes, de nom i de fets,

de vindre de l’antigor

no volem límits estrets

per lluminosos camins,

d’ambicions massa modestes.

ara, girant cap a dins

I ací venen, manifestes

els ulls de l’enteniment,

per raons de tradició,

voran orgullosament,

les festes que Castelló

les festes ‘magdaleneres’

fa seguint la llum antiga

dignes entre les primeres

per que la gaiata siga

de tindre lloc preeminent.

el nostre millor pregó.
Vitol!!
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PREGÓ INFANTIL

VICENT PAU I SERRA
Som el futur i esperança
d’un Castelló que hui avança
i que ningú pararà.
Som la força que farà
de Castelló la Ciutat
en la que tots hem somniat.
som els que tenim l’herència
de mantindre la presencia
d’un gloriós i antic passat.
Els xiquets, volem cridar
que com és festa al carrer,
per uns dies s’ha de fer
una ciutat per jugar.
Si tots hem de celebrar
set-cents anys de tradició,
és just dins de raó
que proclame qui més mana
que, almenys per una setmana,
serà “de tots” Castelló.

L´Alcaldessa de Castelló,
per mig d’este pregoner,
vol fer al poble saber,
que hem cumplit la tradició.
Feta ja l’obligació,
ara la nostra ciutat
es farà tota un esclat
de festes i de cançons,
sense més imposicions
que les son d’obligat.
Castelló no oblidarà
els xiquets en Magdalena
perquè son memòria plena
d’històries per al demà.
I esta festa és la que ens fa
comprendre en una setmana
que son d’arrel valenciana
i d’empelt castelloner:
“Set dies per a saber
que som els fills de la Plana”
Els xiquets son poble ja.

Vitol!!
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Sant Cristòfol 2020
Presentació del llibre de la festa
1a Comunió de Miriam
Col·laboració amb “Corte Ingles”,
promoció dels cítrics de la Comunitat
Cavalcada dels Reis mags d’Orient 2021
Entrega de “fadrís 2020”
Festa de la Rosa
Sant Cristòfol 2021
I exposició i concurs de gaiates de mà
Presentació del llibre “Gaiata”
Visita a l’exposició d’obres presentades a concurs
“Cartell anunciador magdalena 2022”
Nova col·laboració amb el “Corte Inglés”
promoció dels cítrics de la Comunitat
Sopar de nadal organitzat per la Federació
Gestora de Gaiates
Cavalcada dels Reis mags d’Orient 2022

CALENDARI
FESTER
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Q

setmana de festes completa i sobretot
acompanyada dels seus, ja que aquell
2017 ja no havia sigut possible… serà possible que est passant això, serà que no
meresc un “madrinazgo complet” es repetia la nostra Madrina.

uan a penes unes setmanes ens
separen del retrobament de les
nostres festes de la Magdalena,
quan sembla que per fi les nostres Madrines
podran desfilar amb el nostre monument
pel recorregut adaptat per a això, encara
se’ls sent parlar i explicar-se com han viscut
aquest temps des que a penes 3 dies abans de
viure la que elles diuen “la seua setmana”

Encara en elles quedava l’esperança
d’una Magdalena 2020 celebrada el mes
de maig… Però maig no va ser més que la
data on es va suspendre definitivament
aquesta edició de festes, la 76 edició de
les festes de la Magdalena, o cosa que és
el mateix, el 75e aniversari d’elles.

Miriam sempre comença dient que encara sort que la seua mare no la porte al col·le
i li deixe que es vestira de llauradora per a
repartir el programa oficial de festes des de
la tinença alcaldia del nostre sector, i com
li va agradar l’experiència perquè va repetir
aqueixa mateixa vesprada des de la Plaça
Major, i va ser allí on es va adonar d’alguna
cosa estava passant, la suspensió de les nostres festes 2020 passava de ser un temor a una
realitat, …

Ambdues van tindre una sensació
agredolça, ja que alhora que rebien la
trista notícia se’ls proposava continuar
sent les nostres màximes representants.
Van començar així un nou cicle i unes
noves pàgines en el seu diari.
Juliol 2020 va ser quan mesos després
Miriam tornava a lluir aquesta insígnia
que amb tanta pena va haver de guar-

Nadia es va assabentar a través del comunicat oficial, i no ho podia creure, ella esperava amb més il·lusió encara poder viure una
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ja que el centre comercial més important
del nostre sector les convidava a promocionar els cítrics de la nostra província.

dar mesos abans, i ho va fer per a retrobar-se
amb les seues amigues madrines d’altres gaiates en l’acte organitzat amb motiu de la festivitat de Sant Cristòfol, copatró de la nostra
ciutat.

I així finalitzava aquest 2020 amb la
mirada posada en una Magdalena 2021
que tampoc arribaria… El mes de gener
l’alcaldessa de la nostra ciutat Amparo Marco, en reunió amb representants
del món de la festa anunciava una nova
suspensió de les nostres festes, i així començava un 2021 en el qual Nadia i Miriam continuaven sent les nostres madrines sense una Magdalena a la vista.

Nadia va haver d’esperar a tornar-se a imposar la insígnia que l’acredita com a madrina, al dia 26 de setembre 2020, dia on ambdues van acudir al costat del president de la
comissió, a l’acte organitzat pel PMF amb la
finalitat de presentar el “llibre de la festa”,
que es va quedar també guardat en caixes a
conseqüència de la suspensió de festes, però
ja per fi podia ser presentat i entregat als
protagonistes de les nostres festes…

El dia 5 de gener Miriam va acudir al
costat de la resta de madrines infantils
a veure als Reis Mags i així demanar-los
que això passara prompte, que en algun
moment pogueren tornar a lluir les seues
millors gal·les.

Un altre dels actes esperats per les nostres
madrines, encara que no tinguera res a veure
amb les nostres festes però que també va haver
de ser ajornat era la primera comunió de Miriam que va tindre lloc el 4 d’octubre, i on tant
Nadia com el president van estar al seu costat,
així com algunes de les seues dames infantils.

De nou va arribar març, i per a aquesta setmana on tampoc podien representar al Crèmor en la nostra setmana gran,
les dames i acompanyants van voler sorprendre les nostres madrines, en forma
de vídeo on cadascun d’ells enviava un

A poc a poc anava acabant aquest any
2020 però encara els quedaria un acte per a
vestir-se de castellonera i lluir la seua banda,
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El 9 de setembre i dins dels actes organitzats amb motius de la fundació de la
nostra ciutat va tindre lloc la I Exposició
de gaiates de mà presentades a concurs,
concurs promogut per la Federació Gestora de Gaiates, es va aprofitar aquest
acte amb la presència de la màxima autoritat de la ciutat, les reines i les seues
corts d’honor i dels representes de les 19
gaiates, per a presentar també el llibre
“Gaiata”.

missatge d’ànim i esperança als nostres ambaixadors… També el president va voler tindre un detall amb elles i els va preparar una
íntima i personal romeria a casa amb esmorzar tradicional inclòs.
A l’abril 2021 en Patronat municipal de
festes encara estava realitzant actes pendents de l’any anterior i un d’ells va ser el lliurament de recompenses corresponents a l’any
2020 als membres de nostra gaiata, Miriam
va veure recompensats així els seus 8 anys
de trajectòria festera rebent de mans de la
màxima representant dels xiquets a Castelló,
el “fadrí d’or”.

Les nostres madrines anaven acudint
a actes però amb la vista posada de nou
en Magdalena….. Entre elles parlaven i
es donaven ànims mútuament, 2022 havia de ser l’últim intent de representar al
Crèmor.

Maig tornava a ser el mes de la música i la
ronda i per ells Nadia i Miriam al costat de
José Antonio, el president, van ser testimonis d’excepció del concert extraordinari de la
“festa de la rosa”, celebrat el dia 29 d’aquest
mes en la Plaça Major.

Al novembre es va presentar el cartell
de la Magdalena, el cartell que va omplir
de color i il·lusió anunciava una Magdalena 2022 i del qual era autor Carla Parra i Bellido.

Començaven a repetir-se les pàgines i els
actes, de nou juliol Sant Cristòfol 2021 aquesta vegada els 3 representants van poder acudir a celebrar la festivitat del patró.

Miriam i José van acudir a fer-se la
tradicional foto a la sala d’exposicions
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ven escrivint pàgines en aquest diari fester que estava sent més llarg del que van
pensar el dia que van començar a escriure’l aquell ja llunyà agost de 2019…

Dàvalos Fletcher, ja que a causa de la situació sanitària no es va poder realitzar inauguració oficial de l’exposició.
Desembre va tornar a portar a Miriam a
promocionar els cítrics de Torres, en el “Corte Inglés”, enguany acompanyada de la madrina d’honor Tamara Sabater.
I va tornar a ser el mes de nadal, i aqueix
any la federació gestora de gaiates el va voler
celebrar amb un sopar en un conegut restaurant del grau, va ser el moment de brindar
amb un desig comú, que la gaiata tornara a
il·luminar Castelló.
Nadia i Miriam van rebre el 2022 com van
acomiadar el 2019, sent màximes ambaixadores del Crèmor, una nova carta als reis mags
aquesta vegada perquè fera més força i arribara abans a les seues majestats, la nostra
dama Isabel ajude a Melcior, Gaspar i Baltasar en la seua visita a cada llar dels xiquets
de Castelló, i és que la covid va impedir desplaçar-se als patges des d’orient…
I així mes a mes les nostres madrines ana69
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LA CONLLOGA,
LA MUIXERANGA

DE CASTELLÓ

D

d’aquells mediàtics de Guardiola contra
Mourinho, i es va témer que l’afluència
fóra molt poca, per això es va decidir posposar la reunió per al 8 de novembre, en
el Casal Jaume I. A aquella primera reunió acudí una dotzena de persones, sense
cap coneixement muixeranguer previ, però
molt implicades en determinats aspectes
de la cultura popular. El primer assaig es
va fer el 29 de novembre, amb la presència de membres de la Nova Muixeranga
d’Algemesí i de la Muixeranga del Camp
de Morvedre.

es de temps immemorials, com se
sol dir, s’ha conservat mostres de
construccions humanes a les comarques de Castelló, especialment en localitats com Peníscola, el Forcall i la Todolella, i
per referències documentals i literàries hi ha
constància de reminiscències de l’antic ball
de valencians, baix diverses denominacions,
tant a Castelló com en diferents localitats. En
aquest sentit, tenim constància de la realització de muixerangues a la ciutat de Castelló de
la Plana en els segles XVIII i XIX amb ocasió
de grans celebracions. En data relativament
propera com és octubre de 1912, en Nules, es va
alçar per última vegada el Pilotó, una torre humana de quatre pisos, fins que la va recuperar
la Conlloga Muixeranga de Castelló en 2016.

De muixeranguers de Castelló no en serien més de deu. La nova colla es va donar
a conéixer en societat en desembre de 2013
en la Fira d’Entitats amb motiu de l’aniversari de les Normes del 32.

A octubre de 2013 es va llançar per les xarxes
socials un missatge en què es convocava totes
les persones interessades en la creació d’una colla muixeranguera a Castelló, i es fixà la data
del 26 d’octubre per fer una reunió, però el dia
escollit coincidí amb un partit Barça-Madrid

L’acta de constitució de la Conlloga
Muixeranga de Castelló es va signar el 3
de desembre de 2013, després d’una reunió
en el pub L’Ovella Negra, lloc que ha esdevingut un punt de trobada per als muixe72
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ranguers i muixerangueres juntament amb el
Cau Muixeranguer. En aquesta reunió es creà,
a més, una junta gestora, encarregada d’engegar el projecte i legalitzar l’associació. Aquest
no era el primer intent de crear una muixeranga a Castelló. Uns anys abans, membres del
grup de danses El Millars, també amb l’ajuda
de membres de la Nova Muixeranga d’Algemesí, van fer alguns assajos, però no va quallar i
Castelló, en aquella ocasió, es va quedar sense
muixeranga. També va existir una Colla «La
Muixeranga». Alguna de les persones que formarien part del nucli fundador de la Conlloga
ja s’havien plantejat eixa possibilitat cada vegada que veien una muixeranga.

Tècnicament, la figura del Pilotó (també anomenada Nulera pels membres de la
Conlloga pel seu origen geogràfic) té una
estructura de 8 baixos, 4 segons, 2 alçadors
i bé un xiquet o un adult que s’encarrega
de rematar la figura (8+4+2+1), el que li
dóna una forma molt piramidal. Tot i que
al principi la Conlloga realitzava aquesta
figura amb pinya, en alguna ocasió l’ha
deixat neta per tal de mostrar millor al públic la seua forma piramidal. Actualment,
ja són diverses les colles muixerangueres
que ha inclòs el Pilotó en el seu repertori, com la Muixeranga La Torrentina, la
Muixeranga d’Alacant, la Muixeranga
de Xàtiva o la Muixeranga de la Marina
Alta; fins I tot l’hem vista fer a la Nova
Muixeranga d’Algemesí en l’última processó de la mare de Déu de la Salut, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat
per la UNESCO.

El novembre passat, la Conlloga Muixeranga de Castelló va complir els seus primers
8 anys d’existència, un període de temps curt,
però que ha resultat molt intens i emocionant.
Ara ja podem dir que estem davant d’un projecte cultural consolidat a la nostra ciutat i comarca, com ho està la Trobada de Muixerangues de Castelló, que enguany se celebrarà a la
plaça de l’Hort dels Corders el dissabte 26 de
març, el segon dissabte de la Magdalena.

La Conlloga Muixeranga de Castelló
sempre ha difós el patrimoni muixeranguer, tant la seua ciutat com a tots els llocs
on ha actuat. Sol fer-ho al 9 d’Octubre a
Castelló i al Correllengua, a la Fira de la
Música valenciana Trova’m, a la Fira d’Entitats de Castelló per la Llengua, en alguna
ocasió en la representació de l’obra costumista del Betlem de la Pigà (en el que partici-

La Conlloga té com a principal objectiu
promoure la Muixeranga, el Ball dels Valencians, i les torres humanes en general, així com
d’altres com difondre la cultura valenciana i la
lluita per la igualtat d’homes i dones.
Així doncs, la recuperació del Pilotó s’emmarca en un els objectius de la Muixeranga de
Castelló. Aquest fet es realitzà el 9 d’octubre de
2016 a Moncofa. Això es va fer després d’una
investigació a partir dels textos de Vicent Felip,
cronista de Nules. El Pilotó de Nules, el Pilón Titaigües i el Pilot d’Algemesí comparteixen sospitosament un mateix camp semàntic. Si mirem
l’origen etimològic, ens trobem que un «Piló»
és un «element constructiu vertical, cilíndric
o prismàtic, esvelt, que transmet una càrrega
a les terres inferiors o circumdants», i el qual
ve de la paraula «Pila» (com la figura humana que es fa a Taüll), que es pot definir com
un «muntó de coses disposades les unes sobre
les altres d’una alçada relativament considerable».
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de Vilanova I els Xiquets de Reus. Cal dir,
que Castelló és la primera ciutat, tret d’Algemesí (el quilòmetre zero muixeranguer)
que ha vist carregar l’Alta de Sis (la figura
muixeranguera més alta) per part de les
dues colles d’Algemesí.

pen més de quaranta membres de la Conlloga),
i en especial en la Trobada de Muixerangues de
Castelló el segon dissabte de la Magdalena, la
fita més exigent de la Conlloga.
Març a Castelló és sinònim de festa, de festes
fundacionals, de la Magdalena. I la Conlloga,
la Muixeranga de Castelló, com a la muixeranga de la ciutat que és, no és aliena a eixe ambient. El segon dissabte de la Magdalena té lloc
la Trobada de Muixerangues de Castelló, que
reuneix més 2000 persones de públic. La Trobada de Muixerangues té lloc a la plaça de l’Hort
dels Corders, i hi participen més de 600 persones entre muixeranguers i muixerangueres i
músics. Des del principi hem optat pel format
de poques colles però molt representatives. Per
la Trobada han passat colles tradicionals com
les dues d’Algemesí I els Negrets de l’Alcúdia;
així com colles de nova creació però amb gran
nivell tècnic, com la Muixeranga d’Alacant, la
Muixeranga de Vinaròs i la Jove Muixeranga
de València; a més de colles castelleres com els
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, els Bordegassos

La Trobada és l’actuació més important de la temporada. Per això procurem
fer les nostres millors muixerangues. En
aquest marc vam fer en 2016 la nostra primera figura de 5 altures, una Alta Clàssica, però també hi hem fet la Sénia, la Morera, l’Aranya, l’Alta de Cinc, la Trobada
o la Tomasina; totes elles figures de molta
dificultat tècnica.
Fora de Castelló, la Conlloga ha participat en la Festa per la Llengua, en l’Homenatge a València el 25 d’abril de 2016, en les diverses trobades muixerangueres d’Alacant
I d’altres localitats, com ara en la XVIII
Trobada de Muixerangues d’Algemesí el 10
de juny de 2017, que va marcar una fita per
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a la Conlloga, ja que aquell dia la Muixeranga de Castelló va fer la seua millor fins aquell moment amb una Alta Clàssica, una Alta de
Cinc, una Morera (totes tres muixerangues de 5
altures), dos Pilars de quatre simultanis i una
entrada a plaça amb quatre pilars de tres caminants entre diversos pinets de dos. També és
habitual trobar-la l’Aplec dels Ports i a l’Aplec
del Penyagolosa. A més ha fet tallers, xarrades
i activitats culturals i lúdiques molt diverses.
Una de les grans fites de la Conlloga, com
a entitat, ha estat la inauguració del «Cau
Muixeranguer de Castelló», que és al mateix
temps la seu de la Conlloga, el local d’assaig
i un punt de trobada dels muixeranguers i
muixerangueres de la ciutat, i que està obert a
entitats culturals i socials.
Quan es va decretar la suspensió dels actes
de la Magdalena del 2020, el Cau Muixeranguer de Castelló bullia d’activitat amb assajos molt intensos i exigents per preparar una
actuació molt ambiciosa per la Trobada de
Muixerangues del segon dissabte de les festes,
en què la Conlloga compartiria plaça amb la
Muixeranga de Barcelona i els Nens del Vendrell, una colla castellera que ja va actuar a les
festes fundacionals de la nostra ciutat en 1958.
Cal dir que, a més de qüestions tècniques, la
preocupació més gran en aquell moment era
l’oratge, ja que les previsions preveien pluja.
Ningú no es podia imaginar que aquell anava
a ser l’últim assaig en gairebé dos anys; un període de temps en què calgué reinventar-se i resistir. Internament, la colla s’estructura en comissions i grups de treball, sent el màxim òrgan
de decisió l’assemblea general. Amb l’arribada
de la pandèmia i l’ajornament sine die de l’activitat tècnica muixeranguera, comissions com
Comunicació i Activitats van guanyar protagonisme i importància per tal de dinamitzar la
colla per tal que els membres d’aquesta no pergueren el contacte. També es va constituir una
comissió Covid per vetlar per la seguretat i pel
compliment de la normativa sanitària. Amb la
represa de l’activitat muixeranguera el resultat
ha estat que, entre octubre i desembre de l’any
passat, el Cau ha esdevingut un espai amb risc
mínim front a la covid gràcies a la responsabi-

litat de totes i tots. Les dades del primer
trimestre així ho demostren: 0 casos generats o estesos en 11 assajos. Així, doncs,
la cura i responsabilitat que hem demostrat com a col·lectiu ens encoratja a dur
endavant les activitats programades amb
la mateixa prudència que hem tingut fins
al moment. Actualment estem preparant
la VI Trobada de Muixerangues, a la qual
esperem comptar amb la participació de
la Muixeranga de Barcelona i els Nens del
Vendrell, les mateixes colles que no van poder actuar en 2020 a causa de la pandèmia.
La Conlloga Muixeranga de Castelló
està oberta a tothom, sense distinció de
sexe, edat, condició física ni coneixements
tècnics. Totes aquelles persones interessades ens poden trobar en les xarxes socials
i cada divendres en el Cau Muixeranguer
de Castelló (Av. Alcora, 24) a les 19.30h. Si
pots arrimar-te seràs benvingut/da.
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Gràcies, gràcies, gràcies!
H

Només es va parar el món quan els carrers van
quedar buits, quan el dubte dominava el món,
quan entrem en el túnel fosc de la pandèmia,
quan deixem de ser nosaltres. Però, ells eren
els gegants, les columnes d’Hèrcules, pètries i
marmòries, la roca salvadora a la qual ens aferrem. Els suplicàvem com a nous herois d’un
temps sobrevingut. Quants cors han alleujat.
Quant silenci i assossec han transmés. Quanta voluntat de tirar avant, amb les taules de
Moisés com a bandera en les quals es parla de
generositat, amor immens, caritat eterna i veritat de vida. Els regalem aplaudiments, complicitat, oracions, vivències, afecte i poesia.
Mai serem conscients del tot d’aquesta magnanimitat demostrada per uns professionals
que es dediquen a salvar vides, a encoratjar
l’esperança enmig del no-res, a espentar als
malalts cap a la salut, el bé més preuat que la
societat havia oblidat.

an sigut les mans que han agafat altres
mans, acariciant-les, reconfortant-les
en el desconsol. Han sigut els ulls mostrant una
força inabastable mirant altres pupil·les que demanaven auxili en la soledat d’una habitació de
color gris metal·litzat. Han sigut els somriures
que brillaven sobre màscares blaves i que es convertien en sol de migdia per a il·luminar estades
de tristesa. Han sigut les abraçades que mai es
van trencar, els besos que faltaven i les alegries
buscades per a sumar ànims i fortalesa. En dies
difícils de boira i por, ells, convertits en àngels baixats del cel, desplegaven les seues ales redemptores. Hores i hores de dedicació i treball
intens per a frenar la tempesta. Ací seguien, immaculats, immòbils, valents, constants, perseverants, amb la mirada sempre al capdavant, amb
la tranquil·litat que havien de fer-ho.
Sanitaris d’un sistema que es col·lapsava, però
-com si foren “verónicas” del nou mil·lenni- eixugaven els rostres de llàgrimes i acostaven la seua
respiració per a insuflar vida. Metges, infermeres,
tècnics, funcionaris, informàtics, auxiliars i bidells es van entregar en cos i ànima de generositat.

Gràcies, gràcies, gràcies!
Vicente Cornelles i Castelló
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YOLANDA SÁNCHEZ
INFERMERA D’ATENCIO PRIMÀRIA
I PROFESSORA DE CURES ESPÈCIals

Q

ment de la pandèmia, no sabíem com enfrontar la situació, els protocols canviaven diàriament, a més no hi havia proves
per a saber qui estava infectat i no, traslladem les nostres consultes als domicilis,
ens trobem amb gent que no volia que
entràrem a les seues cases per por i es va
fer molt complicat el seguiment d’algunes
patologies.

uan aquesta comissió es va disposar
a fer aquest llibret, va tindre clar la
temàtica, calia donar a conéixer el
que molts ja sabem, però no coneixem…i és el
fort impacte que ha tingut aquesta pandèmia
que acapara tots els titulars des de ja 2 anys.
En el recorregut per aquestes pàgines podran llegir articles de persones que brinden
als nostres lectors les seues vivències i coneixements sobre com s’ha viscut la covid 19.

També van augmentar els seguiments
telefònics amb els nostres pacients (Infermeria ho deixe prompte, les nostres activitats eren difícils de fer sense ser presencial
com a cures, tensió, glucèmies …)

Entre les persones que s’han brindat a compartir aquest tema amb els amics del crèmor,
es troba Yolanda Sánchez Vázquez, infermera
d’atenció primària i professora de cures especials en la Universitat CEU Cardenal Herrera
de Castelló, que molt amablement ens va obrir
les portes de l’aula per a atindre’ns i respondre
a les nostres preguntes.

Ara continuem treballant més en domicili sobretot amb persones vulnerables.
Infermeria ha patit un canvi en l’estructura de treball, per què s’han ampliat les
nostres agendes de treball, el meu centre té
autocovid, així que a l’agenda normal de
treball s’hi ha afegit els test de PCR, test
d’antígens, vacunació, seguiments, etc

Quins canvis has notat o hi ha hagut en el
teu lloc de treball per causa de la pandèmia?
Els primers canvis els vivim al comença78
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I en el teu dia a dia?

l’única solució és estar vacunat, per a protegir-nos i protegir als altres, al llarg de la
història s’ha comprovat l’eficàcia de les vacunes, fins i tot erradicant malalties.

El pitjor que portem va ser aïllar-nos de les
nostres famílies, tots teníem por de posar-los
en perill així que voluntàriament decidim separar-nos d’ells.

Afecta en el teu treball?

Es van ampliar els horaris de treball i canviaven quasi setmanalment.

Si per la violència que mostren cap a
nosaltres, ens insulten i persegueixen on
vacunarem, l’últim ha sigut acostar-se als
col·legis per a dir-los als pares barbaritats
del que els passaria als seus fills si els vacunaven.

Eixir a treballar resultava estrany, no trobaves a ningú i era trist.
T’ha suposat un esforç psicològic i físic
combatre enfront de la covid- 19?

No et vols vacunar com dic no ho entenc, però respecte a la teua decisió, però
deixa a la gent que vol vacunar-se en pau

Físicament va ser i continua sent esgotador,
les jornades de treballs es fan pesades i les guàrdies són esgotadores, pel volum de pacients.

I no entenc a els negacionistes que no es
van vacunar en el seu moment i ara perquè
volen entrar en els bars si em vacune, la
qual cosa fa que el nostre treball es multiplique per a tindre a tots amb les dosis
completes

Psicològicament el pitjor ha sigut bregar
amb usuaris que ens amenacen i s’enfaden amb
nosaltres com si fórem els responsables de la
situació.
Què és el més dur o impactant que has viscut
en el teu lloc de treball a causa de la covid - 19?

Quines eines donaries a les persones
que desconeixen tot àmbit sanitari per a
protegir-se, cuidar-se i evitar contagiar-se?

Com a infermera d’Atenció Primària, els
nostres pacients de contingent són coneguts,
amb els quals parlem de les famílies, i coneixem
les seues vides i els domicilis, anar perdent-los
ha sigut dur, sabem que per les seues patologies
i per l’edat, és el que s’espera, però han sigut
molts i en poc temps

1. Llavar-se les mans regularment amb
un desinfectant a base d’alcohol o amb ai-

Altres situacions difícils eren quan havíem
de traslladar a algú (sobretot al principi de la
pandèmia) i no volien anar a l’hospital per por,
i la teua intentaves explicar que era necessari,
que si no podia ser perillós
Hem vist augmentar els maltractaments,
que estaven ocults i ara en acudir més als domicilis els hem vistos més clars.
Què penses de la població negacionista i
que no col·laboren amb el tema de la vacunació?
No ho entenc, tots volem que això acabe i
79

GAIATA CRÈMOR
3. Informar-se

gua i sabó. Tocar-se la cara després de tocar
superfícies contaminades o a persones malaltes
és una de les formes en què es pot transmetre el
virus. En netejar les mans es pot reduir el risc.

Tots han de conéixer els símptomes: per
a la majoria de les persones, comença amb
febre i tos seca, no amb secreció nasal. La
majoria de les persones tindrà una malaltia lleu i millorarà sense necessitat de cap
cura especial.

2. Neteja de superfícies
Les pràctiques de desinfecció són importants per a reduir el potencial de contaminació pel virus COVID-19 en entorns no sanitaris,
com en la llar, l’oficina, les escoles, els gimnasos, els edificis d’accés públic, els centres comunitaris basats en la fe, els mercats, el transport
i els entorns comercials o restaurants.

4. Evitar els viatges
Evitar viatjar si té febre o tos, i en cas
d’emmalaltir-se durant un vol, informar la
tripulació immediatament. Una vegada
que arribe a casa, pose’s en contacte amb
un professional de la salut i explique-li on
ha estat.

Les superfícies d’alt contacte en aquests entorns no relacionats amb la cura de la salut han
d’identificar-se per a la desinfecció prioritària,
com a manetes de portes i finestres, àrees de
cuina i preparació d’aliments, plaques de cocció, superfícies de banys, vàters i aixetes, dispositius personals amb pantalla tàctil, teclats de
computadores personals i treball.

5. Cura en tossir o esternudar
Si tus o esternuda, faça-ho en la mànega o use un mocador de paper. Rebutge el
mocador immediatament en un contenidor tancat i després llave’s les mans.
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6. Si és major, evitar les àrees molt concorregudes
Si té més de 60 anys o si té una afecció subjacent com una malaltia cardiovascular, una
afecció respiratòria o diabetis, corre un major
risc de desenvolupar una malaltia greu. Podria
prendre precaucions addicionals per a evitar
àrees abarrotades o llocs on puga interactuar
amb persones malaltes.
7. Quedar-se a casa si s’està malalt
Si no se troba bé, quede’s a casa i cride al seu
metge o professional de salut local. Ell o ella
li farà algunes preguntes sobre els seus símptomes, on ha estat i amb qui ha tingut contacte.
Això ajudarà a assegurar-se que reba l’assessorament correcte, es dirigisca al centre de salut
adequat i evitarà que infecte a uns altres.

12. En llocs tancats, utilitze màscara i
assegure’s que hi ha bona ventilació

8. Cures a casa
Si està malalt, quede’s a casa i menge i dorma per separat de la seua família, gaste diferents utensilis i coberts per a menjar.

S’han informat brots de COVID-19 en
alguns entorns tancats, com a restaurants,
clubs nocturns, llocs de culte o llocs de treball on les persones poden estar cridant,
parlant o cantant.

9. Consultar amb el metge
Si té dificultat per a respirar, cride al seu
metge i busque atenció mèdica immediatament.

En aquests brots, no es pot descartar la
transmissió per l’aire, particularment en
aquests llocs tancats on hi ha espais abarrotats i amb ventilació inadequada on les
persones infectades passen llargs períodes
de temps amb els altres

10. Evite tocar-se els ulls, el nas i la boca
El nou coronavirus és un virus respiratori que es propaga principalment per contacte
amb una persona infectada a través de les cotícules respiratòries que es generen quan una
persona tus o esternuda, o a través de cotícules
de saliva o de secrecions nasals. Per què evitar
tocar-se la cara? Les mans toquen moltes superfícies que poden estar contaminades amb el
virus. Si es toca els ulls, el nas o la boca amb les
mans contaminades, pot transferir el virus de
la superfície a si mateix.

13. No visite a familiars malalts, especialment si són majors
Si el seu amic o el seu familiar se sent
malament, no els visite.
14. Canvie la seua manera de saludar
En saludar a les persones, és millor
mantindre’s a més d’un metre de distància.

11. Mantinga el distanciament social
Mantinga almenys 1 metre (3 peus) de distància entre vosté i les altres persones, particularment aquelles que tussen, esternuden i
tinguen febre.
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MARIBEL BESER
I RAQUEL HERREROS
TÈCNIQUES SUPERIORS DE LABORATORI
I SALUD PUBLICA

M

Les primeres setmanes hi havia molta
por deguda a tot el que es veia en els mitjans. Segons les meues sensacions, eixir al
carrer o anar a treballar era exposar-te a
una possible mort, per la qual cosa eixia de
casa súper alerta i amb por de tocar coses
que pogueren fer que m’infectara.

aribel Beser i Raquel Herreros tenen el títol de Tècnic Superior de
laboratori i exerceixen d’això en el
laboratori de Salut Pública.
Tant elles com companyes i companys de
treball han viscut en primera persona l’impacte
Covid en la nostra societat, són testimonis directes del caos que va suposar l’arribada de la
pandèmia a les nostres vides, ambdues han volgut atendre l’equip de redacció d’aquest llibret
per a fer-nos arribar les seues vivències en primera persona, des d’ací el nostre agraïment per
l’atenció i amabilitat que ens van brindar.

Després la separació dels nostres éssers
estimats, tants dies sense veure’ls també va
ser dur. Els primers dies es porten bé, però
molt temps sense socialitzar amb familiars i
amics, crec que ens va afectar a tots a escala
emocional.

Com va viure en l’àmbit personal l’inici de
la pandèmia?

Quins canvis ha notat o hi ha hagut en
el seu lloc de treball per causa de la pandèmia?

Amb incertesa i ansietat a causa dels obstacles per a conciliar amb la família: horaris i torns laborals segons fases de la pandèmia.

Canvis d’horaris: es van establir torns
per a evitar coincidir amb els companys, es
va establir també, un torn en manera tele
treball, amb el que va suposar que el personal que tele treballava requeria documents

Amb pressió per a poder continuar amb
l’educació dels nostres fills, a més d’intentar fer
que notaren el menys possible el confinament.
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Alguna anècdota poc agradable en el seu
lloc de treball deguda a aquesta situació?

o gestions que havia de facilitar el personal que
es trobava treballant, la qual cosa portava a un
major estrés per a tots.

Discussions amb el cap per canviar
torns per a poder conciliar.

I en el seu dia a dia?
Estrés per a arribar a casa o al treball a temps
pel tema de conciliació. Els xiquets a casa no es
cuiden solos.

Des del seu punt de vista, les persones
amb les quals tracta compleixen i són coneixedores de totes les normes?

T’ha suposat un esforç psicològic i físic combatre enfront de la covid- 19?

Sí, en general es coneixen les normes i
es compleixen més o menys però aplicant el
sentit comú de cadascun (que no sempre és
el del govern).

Crec que ha suposat un esforç sobretot psicològic per intentar suplir les mancances socials
en els meus fills. Intentar que no trobaren a faltar les amistats, la família, l’oci… Explicar-los
que no podien jugar al parc crec que va ser el
més difícil de tot.

Quines eines donaries a les persones que
desconeixen tot àmbit sanitari per a protegir-se, cuidar-se i evitar contagiar-se?
Per a mi el més important és l’ús de la
màscara en zones tancades i en aglomeracions de gent.

També un esforç físic, ja que a més de continuar treballant havíem de continuar organitzant activitats a casa per a ells.
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HISTÒRIES REALS EN

PRIMERA LÍNIA
DE BATALLA

Per la qual cosa vaig haver d’acudir a riscos laborals i a ginecologia. Els ginecòlegs
em van valorar i per sort meua, estava tot
correcte. Quan ho comunique en riscos laborals em van dir que havia de treballar
igualment, ja que no et donaven la baixa,
que havia d’anar a treballar en zones on
no estiguera el covid, que jo havia d’esquivar-ho com a millor poguera... Per tant no
sabia on posar-me, ja que sí que deia que
no em posava en algun lloc, com a triatge
o en algun box amb pacients amb alguna
simptomatologia possible covid, el que feia
era carregar als meus companys de més
treball, ja que ells havien de fer el doble
d’esforç per a complir amb la ràtio.... Tenia un dilema moral per totes dues parts.
Quant als supervisors baixaven a la nit per
a veure si teníem bastant material. A vegades ens portaven equipament i material
d’altres plantes per a poder estar protegits,
intentaven fer una caixa per torn amb tot
el material convenient per a poder atendre els pacients ben protegits de la manera

PARAULES D’UNA INFERMERA A
l’HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ

P

er a nosaltres, les infermeres que
treballem en l’àrea d’urgències de
l’hospital general de Castelló ha sigut una mica sorpresa i caòtic, ja que sorpresa
per la pandèmia que ningú s’esperava i també
caòtic perquè no estàvem preparats per a tot
el que havia de vindre; quant a material per a
protegir-nos, hi havia dies que ens quedàvem
sense màscares i sense poder posar-nos una
bata quan arribava un pacient covid amb tots
els seus símptomes indicatius: fatiga, pneumònia bilateral... Hi havia dies que al matí ja arribaves i entre nosaltres els companys sentíem
una mica de tensió, per qui es quedava la millor
màscara o qui reutilitzava o qui no reutilitzava
el material... Quant a la meua situació personal, em va agafar embarassada sense saber-ho
i quan em vaig assabentar ja estava d’11 setmanes de gestació, per tant, havia estat en contacte directe amb pacients covid embarassada...
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adequada. En el tema de la nostra desinfecció
personal, en acabar el torn intentàvem anar als
vestuaris i dutxar-nos El problema era que no
tenim més d’una dutxa per a tota infermeria per
tant feies cua i eixies del teu torn de treball una
hora o dues després per dutxar-te i canviar-te.

Tampoc ens van donar cap mena d’informació sobre la covid, ni de com posar-nos els equips de protecció. Per sort jo
estava cursant ja infermeria i assessorava
els meus companys. Em vaig sentir com un
llimac al qual tothom pot xafar, com un
caragol que mira des d’una branca aqueixa
sabatilla aproximant-se cap a ell. Moltes
nits plorant. Encara recorde el primer pacient que vaig traure d’UCI cap a planta
per a deixar entrar a un més jove. Sí, això
va passar en Vila-Real, no en un altre país.
Vam haver de triar. Jo recorde haver pujat
un i els meus companys, no ho sé. I la cara
del Dr. Sorin intentant inventar alguna
cosa per a aportar-li més oxigen en planta.

Belen Moles

PARAULES D’UN ZELADOR DE
L’HOSPITAL DE LA PLANA
DE VILA-REAL

M

’he sentit com en una pel·lícula.
Per a mi, va ser una tortura. De
70 zeladors que hi ha a l’Hospital
de la Pana, 60 van agafar la baixa per vertígens, dolors i lumbàlgies. Dels zeladors que
venien a substituir les baixes, el 60% va agafar
la baixa, per la qual cosa tots els dies hi havia
gent nova, baixa sobre baixa i els pocs veterans
que quedàvem, havíem de treballar tots els dies
i caps de setmana per a poder organitzar i gestionar als nous. Ens feien eixir a preguntar a
tots els pacients, si havien estat fora d’Espanya
especialment Itàlia i donar-los la màscara. Érem
el primer contacte amb el pacient i sense màscara, ja que com no hi havia, se’ns negava per
no ser considerats personal de risc. Quan aconseguíem una ffp2, les guardàvem com a or en
drap, llavant-les amb hidroalcohòlic en finalitzar el torn, ja que ens duraven una setmana
o manant-les a esterilitzar amb el nostre nom.
L’acumul de tot va arribar un dia en què em
vaig trobar folis acurtables que ens havien proporcionat perquè ens férem màscares.

Van ser moments tortuosos fins per a
vacunar-me, havent de sentir: Fins que no
estiguen tots els sanitaris vacunats, l’ordre és de no posar-vos cap vacuna, haureu
d’esperar a veure si sobren. Em sentia com
en la pel·lícula de titànic. El vaixell s’afona, i jo soc zelador de tercera classe, per la
qual cosa no em deixen pujar als pots. Total, només passàvem 4 hores diàries vestits
amb el vestit que només ens donaven quan
entràvem en UCI i la màscara que és reutilitzada. Després van canviar els protocols
i ja només anàvem nosaltres per a realitzar
els ingressos, amb una bata que reutilitzà-

Aqueix dia vaig rebentar, i després de veure
que diversos companys s’havien contagiat, em
vaig negar a realitzar ingressos si no anàvem
amb les mateixes condicions que el personal
d’infermeria. En els ingressos anava una persona de seguretat de l’hospital per davant i darrere el zelador espentant el llit amb el pacient.
Darrere del zelador un metge i una infermera
vestits com a astronautes i per darrere una pobra xica de neteja fregant el sòl per on passàvem. Jo no tenia dret a anar com ells.
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L’HOSPITAL PROVINCIAL
DE CASTELLÓ

vem i dues màscares quirúrgiques amb les gomes podrides. Arribem a retallar calces verds
i ens les posàvem en la cara perquè ens subjectara les màscares caducades. Amb tot això ens
ficàvem a l’ascensor amb el pacient per a realitzar l’ingrés.

L

a meua experiència i vivència,
amb la covid-19 en la planta
d’Oncologia com tcae,va anar al
principi, d’incertesa i por, el desconeixement del nou i la inseguretat davant el
contagiós i perillós que és aquest virus, el
desconeixement com a malaltia i d’informació, la falta d’un tractament, em va
produir por i inseguretat, també incertesa
i dubte, els mitjans de protecció per a evitar contagis, que al principi van ser dubtosos o inexistents, se’ns deia què utilitzàrem
màscares, al moment següent o l’endemà
que no, per a evitar transmetre por als pacients i familiars, això només van ser els
primers dies o setmanes.

Era com una pel·lícula de terror. I els desplaçaments horribles, jo viu a Segorbe i el toc
de queda començava a les 22.00, sentint-me
com un delinqüent desplaçant-se al seu habitatge intentant evitar a la policia. I la família,
un desastre. El meu ex no em deixava veure a
les meues filles perquè no les contagiara. Que
més puc dir d’un període de la meua vida que
necessite oblidar.
Només sé, que no em vaig contagiar i fins i
tot no sé el motiu. Potser existeix Déu...
Anònim

L’aïllament familiar i social, la informació incongruent dels mitjans de comunica-
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ció, alimenten més la por i la incertesa. En la
planta d’oncologia s’intente, transcorregut un
temps, passats uns sis o huit mesos més o menys des de l’inici de la pandèmia, que fora una
planta neta de pacients covid, fent una PCR
als pacients previ ingrés, ja que els pacients oncològics a vegades poden estar immunodeprimits, però, res més lluny de la realitat, ja que
diagnosticar a una persona de covid amb PCR
ha demostrat ser ineficaç per a la prevenció del
contagi, el període d’incubació és asimptomàtic i contagiós, a més d’haver-hi portadors sans,
amb el que la presa de temperatura, test d’antígens, PCR, no serveixen per a evitar el contagi,
la qual cosa genera una falsa seguretat, aquests
pacients solen estar acompanyats pels seus familiars, i aquests al seu torn tenen contacte
social, la qual cosa fa quasi impossible evitar
el contagi entre les persones, malgrat estar prohibides les visites, els pacients tenen permís per
a tindre un acompanyant, sol ser un familiar,
tan necessari en aquests processos dolorosos.

sava en el que feia en aquest moment, les
precaucions que havia de prendre cap al
pacient, cap als acompanyants si n’hi havia, cap als companys i cap a mi mateixa,
però no pensant en el risc que estiguera
corrent cada vegada que ajudaves a algú
perquè crec que si ho fera així, no els donaria l’atenció que precisen i mereixen. És
cert que tens els teus moments en els quals
penses, “ho he fet bé?, “he baixat la guàrdia
i lloc en perill a algú?”, però sense obsessionar-te, supose que és inevitable pensar
si has seguit els protocols marcats per a
saber que no hi ha risc de contagi. En el
moment d’actuar cap a un pacient pel motiu que fora, no m’ha parat el pensament
de risc, he actuat com l’he fet tantes altres
vegades abans d’aquesta pandèmia, potser
amb més protocols de seguretat però no
amb limitacions per això que minvaren
aquesta atenció al pacient que és el primer
en el qual cal pensar. Això sí, en finalitzar
cada torn i prèvia desinfecció, seria mentir
si diguera que no m’he anat a casa amb el
pensament de “portaré la “bestiola”?”, però
l’endemà ací he estat per al que fera falta i ací estaré sempre que em necessiten.
He vist més falta de coordinació i treball
en equip que falta de personal, potser en
moments puntuals o departaments que pel

La meua opinió personal sobre aquest procés, és que el virus covid-19 i les seues variants,
com a agent nou patològic per a l’ésser humà,
l’ésser humà és com reservori verge per al virus,
a mesura que passe el temps i el nostre sistema
immunitari el reconega i haja creat defenses,
podrem conviure amb ell, com fem amb altres
malalties que no tenen cura, ni vacuna.
Felicidad Gasulla Giménez.

PARAULES D’UNA ZELADORA DE
L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
DE VALÈNCIA

P

odia ser dimarts o dimecres, de demà
o de nit, festiu o laborable, no importa perquè quan treballes en un hospital tots els dies són importants, la veritat és
que per a mi, era igual el dia o el torn, estava aportant el meu granet d’arena en aquesta
pandèmia i em satisfeia fer-ho. La meua experiència no sé si va ser igual que la dels altres, és
a dir, jo mentre estava treballant, només pen87
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tema de Epis i desinfecció es perd temps i amb
més personal s’acabaria abans, però no sempre
el problema està en la falta de personal, sinó
en la predisposició del qual hi ha. Hi ha molta gent treballant perquè cal guanyar un sou, i
aqueixa gent perd més temps veient què fan els
altres i si és funció seua el que li toque fer que
a fer el treball. Està com molt jerarquitzat i el
de dalt no es posarà a tirar un cable al de baix

xiliar els llavava, no deixaré a la persona
mullada mentre jo em dedique només a
mirar perquè no és funció meua assecar-los. En conclusió, en algunes ocasions
he pogut observar la falta d’humanitat i
companyonia entre sanitaris, és per això,
que no tots valen per a la sanitat, s’ha de
complir un perfil especifique i és la vocació
feia el benestar del pacient.

Jo ajudava a assecar als pacients quan l’au-

Victoria Rodríguez Tapias.
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2020

LA MAGDALENA
QUE NO VA SER

A

ta… però mai una cancel·lació de les Festes
per motius sanitaris.

quell 10 de març de 2020 és una
data que no oblidarem mai. El
President de la Generalitat Valenciana va anunciar alguna cosa que mai pensem que anàvem a escoltar: l’ajornament i la
posterior suspensió de les Falles i les Festes de
la Magdalena. Aquest anunci es va comunicar un dimarts i el dissabte començaven les
nostres festes fundacionals. En Confeccions
Pitarch rebem aquesta notícia pràcticament
fins i tot treballant, de fet en un vestit a la
mesura que calia estrenar per a l’Ofrena. El
que al principi pensàvem que seria una cosa
temporal no feia presagiar tot el que ocorreria a continuació.

De sobte la il·lusió amb la qual esperes
tot l’any l’arribada de les Festes de la Magdalena va desaparéixer. Però estem molt
contents i agraïts perquè la gent del “mon
de la festa” i els nostres clients, alguns ja de
fa molts anys, no ens van fallar. Fins i tot
sabent que les festes estaven posposades
van vindre a recollir els seus vestits amb
l’esperança de poder-los lluir en les pròximes setmanes o a l’estiu.
Un dels colps més durs va ser la cancel·lació de les festes en 2021. Castelló es
quedava sense les seues festes per segon
any consecutiu. Amb tot el que això comporta, des de l’enfonsament en els sentiments fins a la garrotada econòmica per
a molts sectors de la ciutat i la província.
Un dels principals afectats vam ser nosaltres, els indumentaristas, els encarregats
de vestir els somnis dels i les representants
de les nostres festes. Però al costat de no-

Nosaltres fa més de seixanta anys que estem
darrere del taulell, treballant per Castelló i les
seues festes des de 1958 i mai hem viscut una situació així: estàvem obligats a tancar. Durant
tantes dècades de trajectòria hem viscut molts
canvis: augment de la població de Castelló, crisi en les gaiates, crisis econòmiques, desaparició i posterior ressorgiment de sectors de gaia89
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dels nostres senyals d’identitat com a fills i
filles de Castelló.
Des que va acabar el confinament i
vam poder tornar a obrir, no hem tornat
a tancar ni un sol dia, perquè creiem en
les nostres festes i estàvem convençuts
que tornarien. Com així ho van anunciar
el gener de 2022 la notícia més esperada!
Aquestes noves festes desitgem que la ciutat les visca i les gaudisca com mai, encara
amb les mesures que siguen necessàries.

saltres molts més sectors: pirotècnia, espectacles, floristes, perruqueries, artistes gaiateros,
hostaleria… Per a Confeccions Pitarch la indumentària és un dels pilars principals per a
conéixer les nostres arrels, d’on venim i és un

Víctor Agost i Pitarch
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EL METGE ENFRONT LA

PANDÈMIA

E

sanitari és el més apressant, es preveu que
la paralització de l’activitat productiva
tinga unes conseqüències devastadores per
a l’economia espanyola.

l mes de març està arribant a la seua
fi. Els primers casos de la malaltia
pel nou coronavirus (COVID-19)
van ocórrer el desembre de 2019 en un grup de
pacients ingressats en hospitals de Wuhan, la
capital de la província de Hubei, a la Xina central, amb un diagnòstic de pneumònia d’etiologia desconeguda. Ràpidament, la infecció
s’ha estés per tot el món, i hui ens trobem davant una pandèmia de conseqüències desconegudes. Ja han passat quasi 20 dies des que el
govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma
i va començar el confinament de la població.
Els experts afirmen que prompte s’aconseguirà
el màxim de la corba de morts per COVID-19.
Ahir van morir a Espanya 838 pacients, el major número fins hui. Som el tercer país en el
món en número de contagiats amb 78.797, i la
xifra de morts ascendeix ja a 6.528. La situació
en molts hospitals és d’absolut desbordament.
Existeix una gran incertesa sobre quines són les
mesures més efectives per a controlar l’expansió de la infecció, i sobre quan i com serà la volta a la «normalitat». Encara que el problema

Molts professionals sanitaris s’enfronten a la pandèmia en unes condicions
subòptimes i s’han convertit en un dels
col·lectius més vulnerables. Ja hi ha quasi 10.000 infectats, un 15% de la població
afectada. Encara que són conscients del
risc que corren, s’alcen cada dia sabent
que són l’última barrera davant la pandèmia, l’última esperança de milers de pacients. Treballen infatigablement durant
llarguíssimes jornades i cada dia arriben a
les seues cases amb sensació d’esgotament,
irritació i impotència. Cada nit es fiquen
al llit intuint que l’endemà serà fins i tot
pitjor. Cada dia, a les 8 de la vesprada, tot
el país ix a les seues finestres i balcons i els
dedica un llarg i emocionat aplaudiment.
Ells diuen que no són herois, que només estan fent el seu treball.
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l’inconscient tendeix a donar per bones
les notícies més inesperades, absurdes i increïbles. En aquesta pandèmia hi ha hagut
moltes notícies falses, però els primers dies
van destacar les teories de la conspiració
sobre l’origen del virus, suposadament
creat en un laboratori, la seua perillosa
semblança amb el virus de la sida, o les
notícies exagerades i sensacionalistes. S’ha
afirmat que és la pandèmia del segle o que
és un desastre comparable al de les guerres
mundials. També s’ha comparat sistemàticament amb la grip de 1918, la tristament
coneguda com a grip espanyola, en la qual
s’estima que van morir de 20 a 40 milions
de persones a tot el món. Les projeccions
epidemiològiques també són dianes fàcils
per a l’exageració. Algunes estimacions inicials van arribar a afirmar que la pandèmia podria afectar un 40-70% de la població
mundial, una xifra que alguns mitjans continuen utilitzant setmanes després, malgrat
conéixer-se que la contagiositat del virus
està en el rang baix de la forqueta inicialment estimada.

Afortunadament, són poques les generacions de metges que han d’enfrontar-se a una
situació tan greu com la d’aquests dies. És un
escenari per al qual la universitat no prepara,
per al qual encara no s’han elaborat preguntes
de l’examen MIR. Tothom repeteix que, quan la
pandèmia acabe, veurem el món amb ulls diferents. És probable que tots aprendrem alguna
cosa, però la petjada que aquesta crisi deixarà
en els professionals sanitaris serà inesborrable.
Les facultats de medicina haurien d’aprofitar
la situació creada per la pandèmia, no sols per
a integrar la formació a distància com una
eina més en l’ensenyament de la medicina, sinó
per a transmetre als futurs mèdics els ensenyaments que estem extraient d’aquesta crisi. Sens
dubte, les lliçons seran moltíssimes. Aquest treball pretén resumir algunes d’elles.
L’aparició de notícies falses i sensacionalistes
Des dels primers dies de la pandèmia s’han
succeït les faules i les exageracions sobre la infecció pel nou coronavirus. Hi ha una tendència general a escoltar amb absoluta credulitat
quasi tot el que diuen els mitjans de comunicació i les xarxes socials, sense adonar-se que

Però potser les notícies més rendibles
des del punt de vista mediàtic són les com-
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paracions del número d’infectats i morts entre
països. En una espècie de macabre festival d’Eurovisió de la mort, s’afirma que «ahir érem els
quarts, però prompte ens acostàrem a Itàlia» o
que «el virus no afecta tant als alemanys, que
continuen ocupant les últimes posicions». Independentment del seu objectiu, aquestes comparacions estan sotmeses a importants biaixos. El
número d’infectats que es comunica depén de
la disponibilitat de proves diagnòstiques i del
seu ús en cada país. Un índex de letalitat alt
pot ser reflex de l’infradiagnosticat. A més, el
nombre de morts, una variable en aparença
poc susceptible als biaixos, també pot variar
en funció dels criteris utilitzats. Per exemple,
alguns països només comuniquen les morts de
pacients hospitalitzats en els quals s’ha confirmat el diagnòstic, i deixen fora als milers
d’ancians que han mort en les residències, en
molts casos per COVID-19, però que no han
sigut diagnosticats. Aquesta heterogeneïtat de
criteris ha de fer-nos interpretar amb cautela
les comparacions internacionals.

però mai l’havia viscut d’una forma tan
evident i dramàtica. Davant la insuficiència de llits d’UCI i de respiradors (l’eina
essencial per a mantindre amb vida als
pacients més greus) el metge, en molts hospitals, ha hagut de prendre la dificilíssima
decisió de triar quins pacients tindrien
prioritat per a accedir a les UCI. Enfront
d’aquesta situació, molts metges hauran
pensat sobre quins són els principis ètics
en els quals haurien de basar les seues decisions. Probablement, al llarg de la seua
vida professional, el metge ha de tindre en
compte aquests principis en algunes ocasions. Però com aplicar la beneficència, la
no maleficència, la justícia i l’autonomia
quan cal decidir a quin dels dos pacients
que necessiten un respirador se li proporcionarà?

Davant aquest caos de notícies falses i
exageracions, el metge, igual que la resta de
la població, ha d’estar alerta davant aquesta
«infoxicació», aplicant el sentit crític i acudint
a fonts fiables i rigoroses. Les notícies procedents de xarxes socials, l’origen de les quals no
està ben contrastat, són especialment sospitoses. Per contra, hi ha raons per a no desconfiar (tant) de la informació que prové de fonts
acadèmiques, com a revistes científiques d’alt
impacte, d’organismes sanitaris internacionals
com l’OMS o de fonts de notícies coordinades
per periodistes rigorosos i basades en informació elaborada per experts. Entre aquestes últimes, és exemplar la labor de l’Agència SINC
(www.sinc.es), l’agència de notícies científiques
de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT), o de «The Conversation
Espanya» (www.theconversation.com/es).

Hi ha diverses idees importants que
han de tindre’s en compte. El metge ha
d’entendre que és imprescindible prioritzar i que, per a prioritzar, cal establir uns
criteris d’assignació que eviten inconsistències entre diferents centres i diferents
professionals. Aquesta és la base del principi d’equitat. L’objectiu no ha de ser tractar a tots per igual, sinó intentar tractar
de manera similar a pacients similars. A
més, davant una situació com la descrita,

La bioètica davant l’escassetat de recursos
Des de fa anys, el metge ha escoltat el vell
mantra que els recursos sanitaris són insuficients per a atendre una demanda il·limitada,
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i la humanitària. Segons els experts, els
objectius assenyalats anteriorment, maximitzar el benefici i la necessitat, tracten
d’integrar ambdues perspectives.

han de prevaldre els interessos generals enfront
dels individuals. Per això, està èticament justificat passar de posar el focus en les preferències
i interessos del pacient individual, a posar-lo en
l’interés de la col·lectivitat, en el bé comú, tractant de salvar el major nombre de vides possibles; és a dir, l’objectiu ha de ser aconseguir el
màxim benefici.

És obvi que el tema és molt complex i
resulta impossible tractar-ho en profunditat en aquest treball. Hi ha acord en què
les decisions han de basar-se en la gravetat i el pronòstic de la malaltia, i no en el
nivell social o econòmic dels pacients, ni
en factors diferents de la situació clínica.
També en què, en cas de pacients amb un
pronòstic equivalent, l’elecció no hauria
de realitzar-se en funció de l’ordre d’arribada, sinó aleatòriament, perquè tots els
pacients tinguen les mateixes oportunitats de beneficiar-se (justícia). Les guies
sobre bioètica elaborades pel Ministeri
de Sanitat i per algunes societats de científics estableixen uns principis generals
que serveixen de referència i solen estar
d’acord en els aspectes esmentats anteriorment. Per exemple, el document del
Ministeri de Sanitat assenyala que les mesures que s’adopten han d’estar presidides
pels principis d’equitat, no discriminació,
solidaritat, justícia, proporcionalitat i
transparència, entre altres. Però aquests
principis generals poden no ser prou operatius per al metge que, en situació d’urgència, ha de decidir quins pacients accediran a les UCI i els respiradors i quins
no. Per això, es recomana crear comités
locals d’experts que valoren als pacients
i apliquen els criteris establits, alliberant
els clínics assistencials de la difícil tasca
de decidir, davant cada pacient, quina és
la mesura que deu adoptar-se.

Els experts assenyalen que són els criteris
de benefici i necessitat els que han de guiar les
decisions. D’una banda, maximitzar el benefici
significa donar prioritat als pacients que puguen sobreviure accedint al recurs escàs. L’objectiu principal ha de ser augmentar el nombre
de vides salvades i, si és possible, augmentar a
més els anys de vida salvats. El criteri de necessitat consisteix a donar prioritat als pacients
que no podran sobreviure si no accedeixen al
recurs. Sembla lògic intentar maximitzar el
nombre de pacients que sobreviuran amb una
expectativa de vida raonable, considerant a
més els anys de vida que es guanyaran quan la
supervivència entre els pacients siga similar. El
criteri per a maximitzar els anys de vida guanyats hauria de basar-se en el pronòstic dels pacients, però mai en l’edat, encara que aquest
siga un dels factors que condicione el pronòstic. Quan s’enfronten els interessos de l’individu amb els de la col·lectivitat és inevitable que
sorgisca l’etern debat entre la visió utilitarista
(terme aquest utilitzat sovint pejorativament)

També existeixen alguns aspectes en
els quals les guies i els experts no es posen
d’acord. Per exemple, existeix debat sobre
el valor instrumental de la vida, és a dir,
sobre si haurien de prioritzar-se aquelles
vides que, per diverses circumstàncies,
poden impactar positivament en altres
persones. Això suposaria donar prioritat
al tractament de professionals sanitaris,
essencials per a tractar a altres pacients,
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o valorar més la vida de persones amb fills o
altres familiars a càrrec seu (enfront de persones sense fills). Així mateix, hi ha autors que
defensen que és ètic retirar un respirador a un
pacient amb un pronòstic molt dolent per a
utilitzar-lo amb un altre de millor pronòstic, ja
que amb això s’estaria seguint el principi ja assenyalat de maximitzar les vides salvades i els
anys de vida guanyats. No obstant això, hi ha
qui qüestiona l’ètica i la legalitat de tal acció.
Més enllà de les controvèrsies ètiques, la
principal lliçó per a l’estudiant de medicina és
entendre que la bioètica és una matèria essencial per a la pràctica de la medicina i que, en
una emergència sanitària, amb una demanda molt superior a l’oferta, és imprescindible
prioritzar, és a dir, adoptar criteris generals
de decisió. L’aplicació d’aquests criteris hauria
d’estandarditzar-se al màxim, evitant l’aplicació individualitzada i discrecional per part de
cada mèdic. Els criteris haurien de ser públics
i transparents i, idealment, haurien d’estar sotmesos a l’escrutini públic, amb un clar procés
de rendició de comptes. Només així es preservarà la confiança de la societat en el sistema
sanitari.

ment, ha sigut un greu inconvenient perquè
no estàvem preparats per a això, representa també una magnífica oportunitat per a
millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge en el futur. És més que probable que
el coronavirus es convertisca en el catalitzador d’uns canvis en l’educació mèdica
que ja s’albiraven des de feia algun temps.
L’ensenyament presencial, suprimit a la
força durant aquesta crisi, probablement
es veurà reduït en la futura educació mèdica. Per exemple, als EUA, tan sols un terç
o menys dels alumnes assisteixen a classe
durant els cursos preclínics quan disposen
de l’alternativa de veure les classes gravades a la seua casa. A més, s’ha estimat que
l’estudiant pot assimilar el contingut d’una
classe d’una hora, veient-lo a doble velocitat, en tan sols 30 minuts, amb l’estalvi
de temps que això suposa. Probablement,
quan l’educació virtual estiga implantada,
les classes presencials també hauran de
plantejar-se de manera diferent i podran
utilitzar-se per a aprofundir sobre aspectes específics i fomentar la interacció entre
alumnes i professors.

Innovació per al canvi en educació médica
La pandèmia accelerarà alguns dels canvis
que s’estan produint en la pràctica de la medicina i de l’educació mèdica. La necessitat
d’aïllament i el risc de contagi han provocat
un salt qualitatiu en el desenvolupament de
la telemedicina. És previsible que els sistemes
de classificació telefònica de pacients, els algorismes automàtics de garbellat, o les consultes
virtuals a través d’ordinador o de tauletes, tan
en voga aquests dies, es vagen integrant a poc a
poc en la pràctica mèdica quotidiana. Sembla
evident que les aptituds digitals seran absolutament necessàries en un món que cada vegada
és més virtual.
Però el virus, a més de provocar una pandèmia, amb centenars de milers de malalts i amb
desenes de milers de morts, també ha tingut la
capacitat («el poder») d’alterar les pràctiques
educatives estàndard. Això que, indubtable-

Durant els anys clínics de la formació,
on el més important de l’ensenyament de
la medicina és el contacte directe amb el
pacient, l’ensenyament virtual tindrà un
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protagonisme menor, encara que és segur que
també tindrà el seu espai. De fet, ja existeixen
universitats que han desenvolupat els denominats «campus virtuals», amb vídeos d’entrevistes clíniques a pacients, casos clínics interactius, realitat virtual, podcasts, simulació per
computació, sessions de discussió virtual sobre
casos clínics, etc. I sembla lògic que la pràctica de la telemedicina s’acompanye també del
desenvolupament de l’educació mèdica a distància. Si els futurs mèdics han de practicar la
telemedicina, també hauran d’aprendre a practicar-la. Ja existeixen iniciatives internacionals
que han integrat la telemedicina en l’ensenyament, per exemple, facilitant les entrevistes virtuals a pacients.

resta de professionals sanitaris està sent
extremadament dur. Hores de treball interminables, en unes condicions de falta
de recursos i d’estrés, en contacte continu
amb el sofriment humà, i posant en risc la
seua pròpia vida. Molt poques vegades la
història posa a prova als metges com l’està
fent aquests dies. Però és en circumstàncies
com les actuals quan probablement brolla
amb més força la vocació, com major és
l’orgull de dedicar la vida a servir i ajudar
als altres, aquest ideal que tot aspirant a
estudiant de medicina i tot estudiant de
medicina va viure amb màxima intensitat en algun moment de la seua adolescència i joventut. La població ix cada dia
a aplaudir als professionals sanitaris i diu
que són herois. Però ells repeteixen que no
volen ser herois. Només volen fer el seu
treball de la millor forma possible, amb
uns mitjans adequats i un reconeixement
de la seua labor que es reflectisca també
en millors condicions laborals i no sols en
elogis.

La pandèmia està obligant a repensar
molts aspectes relacionats amb el procés educatiu de les professions sanitàries. Està canviant la manera d’ensenyar, d’aprendre i comunicar-se amb els alumnes. El repte ha sigut
incorporar pràctiques no habituals, innovadores, adaptar-les, redissenyar-les, i integrar
els sistemes de manera sincrònica o asincrònica segons procedira. Podem pensar que el
gran canvi és el tecnològic, però aquesta és
tan sols una de les moltes transformacions necessàries per a anar transitant cap al nou model. Caldrà dissenyar continguts adaptats als
nous formats, desenvolupar noves estratègies
organitzatives, nous models d’ensenyament i
noves competències entre els docents. En definitiva, un gran canvi cultural en la manera
d’entendre l’educació mèdica; un canvi que ja
s’estava gestant i que, sens dubte, aquesta crisi
sanitària accelerarà. Les experiències, positives i negatives, són clares oportunitats per a
aprendre, però només l’anàlisi sistemàtica de
les experiències i el desig real d’avançar cap al
futur faran possible que la pandèmia es convertisca en un revulsiu per a innovar en educació mèdica.

Són moltes les lliçons que l’estudiant de
medicina pot aprendre d’aquesta pandèmia. Són moments de generositat, d’humilitat i incertesa, però també de confiança.
Mai hem estat millor preparats per a lluitar contra una epidèmia, i sabem que doblegarem aquest virus. Però per això, passe
el que passe, no hem de sucumbir davant
la temptació d’abaixar el llistó dels nostres estàndards metodològics i dels nostres
principis ètics. Ara és més important que
mai no deixar-se portar per les creences i
de confiar en les dades, les proves i el coneixement.
En les fotos dels grans metges de l’últim segle, Gregorio Marañón o Carlos Jiménez Díaz a Espanya, o William Osler,
considerat el pare de la medicina moderna, exercint la seua professió als EUA i
Anglaterra, aquests solen aparéixer estudiant en els seus llibres, o ensenyant als
seus alumnes al costat dels seus pacients.
Els millors metges coneixen bé la ciència
mèdica, tracten d’aplicar la millor evi-

Ser mèdic en època de pandèmia
La medicina és una professió vocacional,
una professió que requereix molt sacrifici. Durant aquests dies, el treball del metge i de la
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Conflicte d’interessos

dència i d’exercir aquesta medicina que es
practica amb el cervell. Però això no és suficient. També apliquen aquesta proximitat,
aquesta comunicació indispensable en qualsevol acte mèdic que pretén anar més enllà de la
ciència. És la medicina que es practica amb el
cor. Com diu el vell proverbi, la labor del metge és «curar a vegades, alleujar sovint, consolar sempre». És temps de redescobrir el que
el metge sempre ha sabut però que, en aquesta època de pandèmia i en paraules del mateix Osler, sona de manera diferent: «El vostre deure és el més sagrat. Pertanyeu al gran
exèrcit de treballadors callats, escampats pel
món, els membres del qual no disputen ni criden, ni se senten les seues veus als carrers, sinó
que exerceixen el ministeri del consol entre la
tristesa, la necessitat i la malaltia». Tant de
bo aquestes breus notes servisquen perquè no
abaixem la guàrdia i estiguem millor preparats quan novament hàgem d’enfrontar-nos a
una crisi sanitària com la que hui vivim.

José Antonio Sacristán és també Director Mèdic de Lilly. Les opinions abocades en aquest treball són personals i no
necessàriament reflecteixen les de la companyia.
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QUAN EL MÓN ES VA
PARAR EN LA

PANDÈMIA

E

acostumada i que ens ompliria de neguit,
tristesa, angoixa i incertesa. Les esperances estaven molt llunyanes. Restriccions
que només permetien una certa activitat
esportiva a l’aire lliure, un passeig amb els
gossos, una eixida limitada amb els xiquets
i la compra en supermercats i farmàcies.
Entràvem en la ‘nova normalitat’, com va
batejar la conjuntura aquest fatídic dia
del 14 de març el president del Govern, Pedro Sánchez, en una compareixença públic
que va estremir als espanyols.

l món es va parar. El 14 de març de
2020 (el dia en què Castelló havia de
començar les seues festes de la Magdalena, suspeses quatre dies abans) va obrir les
gargamelles uns dels pitjors malsons que anàvem a patir, un confinament rigorós per mor
d’una pandèmia, originada dos mesos abans en
les llunyanes terres de la Xina i que va anar
estenent-se per tot l’orbe de forma “inmisericorde”.
Els contagis d’un virus que, en aquell moment, es desconeixia en tota la seua amplitud,
s’anaven multiplicant, mentre es produïen les
primeres defuncions, especialment en les residències d’ancians i en persones vulnerables. El
tancament de tota activitat social, econòmica,
financera, cultural, esportiva, i comercial, excepte serveis essencials i, fonamentalment els
sanitaris, que anaven prompte a col·lapsar-se,
i els treballadors dels quals anaven a convertir-se en autèntics herois per a salvar milers
de vida. Un tancament que anava a transformar-nos, que anava a variar la nostra rutina

L’estat d’ànim baixava fins a límits insospitats i només els aplaudiments en les
finestres i balcons de les nostres cases dedicades a metges, infermeres, policies, militars, bombers, i altre personal que estaven
protegint-nos i defensant les nostres vides
feia possible una alternativa a la trista experiència que estàvem vivint. La veritat és
que no sabíem que passava en aquest moment (i possiblement els canals de representació política, tampoc), però, malgrat
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veus que denunciaven ja, en aquells dies, una
privació de llibertats, la veritat era, objectivament, la millor manera d’afrontar una crisi les
seqüeles de la qual encara arrosseguem en el
2022, quan estem a punt, dos anys després d’iniciar les nostres festes de la Magdalena, després
de dues edicions suspeses.

ma radical. Madrid, per exemple, es convertia en ciutat dels taüts, i les morgues
presagiaven un present desolador. A mesura que avançava la primavera s’anaven
cancel·lant també altres manifestacions
festives, ja no sols la Magdalena a Castelló,
també la Setmana Santa en tota Espanya,
la Fira d’Abril de Sevilla, Sant Pere en el
Grau de Castelló, Sant Joan, Sant Fermí a
Pamplona, etc. El tancament va ser alçat,
encara que les mesures de seguretat i de
prevenció contra el coronavirus seguien
presents. Es van relaxar moltes de les restriccions Si bé a l’estiu va haver-hi una certa millora de la situació, amb comunitats
autònomes que oferien nivells molt baixos,
la pressió hospitalària va tornar a pujar de
forma irredempta. Els hospitals, els centres
de salut i els ambulatoris es convertien en
escenaris de dolor i llàgrimes. Els pacients
de covid estaven aïllats i no podien rebre
visites i els morts morien en soledat, sense
l’abraçada ni el comiat dels seus familiars.
La tristesa era el sant i senya per al poble.

I és que comerços, indústries, bars, restaurants, cinemes, teatres, fàbriques i altres activitats encadenarien una sèrie de pèrdues que
anava a ocasionar, fins i tot, el tancament de
moltes d’elles. La màscara anava a convertir-se
en un complement sobrevingut en una situació
absorbent, les distàncies de seguretat (d’1’5 a 2
metres) anaven a ser obligatòries, així com la
rentada de mans amb gel hidroalcohòlic passaria a ser un ritual constant en cadascun dels
passos a seguir.
Els carrers estaven buits, solament passaven
esporàdicament ambulàncies i cotxes de policia amb les seues llums pàl·lides intermitents.
Les ciutats entraven en processos de desinfecció interminables, mentre els mitjans de comunicació, especialment la televisió, dibuixaven
paisatges dantescos. Les cues davant de supermercats i farmàcies era una imatge constant
donant una sensació d’inquietud i incertesa.

La pandèmia continuava amb el seu
pas insondable i cruel. Pròxima el Nadal,
sabíem que tampoc aquestes festes pasquals anaven a ser normals. Limitacions
d’aforaments i convivents, presagiaven el
nadal més trist de les nostres vides. Aque-

El nombre de morts anava ‘in crescendo’ i
l’angoixa es convertia en l’actitud vital d’uns
ciutadans desorientats i sumits en la pitjor de
les realitats imaginades. La incidència de casos
per cada cent mil habitants s’anava disparant.
Primer va ser una ona, la primera, després la
segona, la tercera, la quarta, la cinquena i la
sisena (que a l’hora de redactar aquesta informació inicia el seu descens). Paraules a penes
utilitzades eren ús comú en cadascuna de les
converses: confinament, test d’antígens, anticossos, PCRs, tapaboques, asimptomàtics,
virus, pandèmia, aerosols, positiu, negatiu, vigilància intensiva, protocols, microbiologia,
virologia, brots, immunitat de ramat… Tot un
conjunt de vocables que anaven a acompanyar-nos en un esforç desesperat per eixir de la
pandèmia, el túnel de la qual era molt negre i
llarg Van anar passant els dies, els mesos, els
trimestres, i la situació s’empitjorava d’una for99
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i, en aquest sentit, es va prevaldre salvar
les entranyables festes, però a risc d’incrementar el nombre d’afectats pel covid-19.
I. lamentablement, així va succeir. Passades les festes de Nadal, la incidència de la
malaltia es va disparar d’una forma irremeiable.

lles que reduïen al mínim de comensals els pantagruèlics menjars de fraternitat familiar. I,
malgrat això, ho superem.
Cal dir que l’aparició de les vacunes contra
el coronavirus va suposar un hàlit de confiança
perquè la maledicció en forma de pandèmia
poguera tindre fi.

L’entrada del 2022 ens va portar els registres més alts en la incidència del contagi, més de 3.000 malalts per cada 100.000
habitants. És veritat que en el moment de
redactar aquest escrit les xifres de contagiats reflecteixen un lleuger descens.
Tant de bo, quan falta mes i mig per al
començament de les festes de la Magdalena, en versió reduïda amb un 30% menys
d’actes, hàgem pogut superar aquest desaforament disfressat de pandèmia i puguem
viure els festejos magdaleners amb absoluta normalitat.

En l’horitzó estava un any nou 2021 que podia ser la fi de la crueltat. Però, tampoc això
va ser possible. Els primers mesos d’aquest any
en embrió seguia per la senda del destructible,
cada dia més constant i pervers, si bé la vacunació massiva donava un toc d’optimisme i
goig. L’estiu va donar una treva amb els efectes
de la massiva vacunació dels ciutadans, però
no era més que un miratge que es va diluir amb
l’arribada d’un nou hivern, quan el virus va iniciar una altra vegada una escalada de terror.
Va ser després dels ponts de Tots els Sants i la
Immaculada quan, amb l’arribada d’una nova
variant, la desoladora òmicron, va arrapar de
nou més contagis i víctimes mortals (amb unes
xifres més baixes), encara que és veritat que
no amb tanta pressió hospitalària. El Nadal,
malgrat tot, es va voler viure amb normalitat

A les 4, el Pregó! Si la pandèmia ho
permet.
Vicente Cornelles i Castelló
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COVID-19:
EL MAJOR REPTE DE LA HISTÒRIA
DEL “INTENSIVISMO”

A

El 24 de febrer van aparéixer els primers
casos en la península, amb una subseqüent
circulació comunitària exponencial del virus, afectant principalment la Comunitat
de Madrid, País Basc i Catalunya. Segons
les últimes dades del Ministeri de Sanitat,
a la data 5 d’abril de 2020, a Espanya existeixen 135032 casos confirmats, 59662 pacients hospitalitzats, 6931 en UCI i 13055
morts associades a la infecció per COVID-191. La major part dels casos es concentren en la comunitat de Madrid, amb
38723 casos confirmats, i a Catalunya,
amb 26824 casos confirmats. No obstant
això, un estudi recent de l’Imperial College
(Londres, el Regne Unit) estima una xifra
de 7 milions d’infectats en Espanya. El 14
de març es decreta l’estat d’alarma i confinament de la població. Com a conseqüència, s’ha registrat una disminució progressiva del número reproductiu bàsic (R0) de
> 2,0 a 0,98 el 4 d’abril, que és la mitjana
de casos secundaris de COVID-19 causats
per un cas primari. La taxa de contagis ha

l desembre de 2019 van ser reportats una sèrie de casos de pacients
hospitalitzats amb una malaltia
nova caracteritzada per pneumònia i insuficiència respiratòria, a causa d’un nou coronavirus (SARS-CoV-2), a la província de Hubei,
la Xina. L’11 de febrer de 2020, l’Organització
Mundial de la Salut va nomenar aquest agent
etiològic com a COVID-19. Posteriorment, i
malgrat les extenses mesures de contenció, la
malaltia ha continuat avançant fins a afectar la resta dels països d’Àsia, Mitjà Orient
i Europa. L’11 de març, la COVID-19 va ser
declarada pandèmia en una roda de premsa
mundial per Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de l’Organització Mundial
de la Salut.
El primer pacient registrat a Espanya amb
COVID-19 es va conéixer el 31 de gener de 2020.
Es tractava d’un cas lleu i importat, d’un pacient alemany ingressat en La Gomera, Illes
Canàries. Nou dies després es va detectar un
nou cas a Palma, Illes Balears, també importat.
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SEMICYUC5. La Junta Directiva de la SEMICYUC s’ha mantingut en contacte mitjançant teleconferència setmanal amb els
caps de servei per a conéixer directament
la situació en cada UCI del país i compartir informació.

aconseguit disminuir-se de 40% (prèvia al confinament) a 3,2% el 6 d’abril.
La Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC)
ha realitzat una sèrie d’accions amb l’objectiu
de reduir l’impacte de la pandèmia en les ucis
i el sistema sanitari espanyol. El Pla de Contingència per als Serveis de Medicina Intensiva ha sigut una eina molt útil perquè les ucis
conegueren l’increment d’activitat assistencial
que haurien d’afrontar i com adaptar-se de
forma planificada. «Desitjar el millor, però
preparar-se per al pitjor» ha sigut el lema de
moltes ucis del país. Les recomanacions ètiques
per a la presa de decisions en una situació tan
excepcional ha sigut la base dels protocols de
la majoria dels hospitals. Així mateix, la SEMICYUC ha elaborat diferents recomanacions,
pròpies o en conjunt amb altres societats, per
al maneig de la pneumònia per COVID-19 en
el pacient crític, incloent-hi el maneig de la via
aèria, la ventilació mecànica no invasiva, la
“analgosedación” i el trasllat intrahospitalari,
entre altres. Tot aquest material es troba disponible en un espai específic en la web de la

L’atenció als pacients crítics amb pneumònia per COVID-19 durant la pandèmia
ha sigut el repte més important afrontat
per la Medicina Intensiva en tota la seua
història. Els intensivistes, en col·laboració
amb molts altres professionals, han desplegat fins a un 300% més de llits de crítics
als hospitals, la qual cosa ha suposat un
repte en l’àmbit assistencial i logístic sense precedents. No obstant això, han existit
moltes altres dificultats. El tractament de
la pneumònia per COVID-19 té una evidència molt limitada en tractar-se d’una
malaltia nova, la qual cosa ha obligat a
una permanent actualització dels protocols assistencials. També, l’increment de
consum a escala mundial de molts fàrmacs
habituals en Medicina Intensiva com els
empleats en “analgosedación” ha obligat a

Casos de coranavirus diagnosticats el dia previ
32.225 morts
acumulats fins al 5 d’octubre

Agost

Setembre

Font: Ministeri de Sanitat. Sense dades els caps de setmana
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buscar alternatives menys òptimes. L’assignació de recursos en situació precària ha suposat
un cansament moral afegit a la sobrecàrrega
de treball. A pesar que els elements de protecció individual són imprescindibles per a la seguretat del personal assistencial, el seu elevat
consum ha obligat a fer un ús molt racional.
Cal destacar que a Espanya ha existit un percentatge important de personal sanitari infectat per COVID-19, al voltant d’un 14%1. Quant
a l’adquisició d’equipament sanitari, principalment respiradors, ha sigut molt escàs a causa
de la gran demanda mundial i l’escassa producció local. S’ha hagut de recórrer a equipament
antic, juntament amb respiradors de quiròfan,
respiradors de transport, adaptacions de ventiladors de ventilació no invasiva i fins i tot
anecdòticament a “ambúes” mecanitzats. En
el moment actual ens continuen preocupant
diverses situacions donat la saturació actual
de les ucis: la fi del confinament pot provocar
un augment de nombre de casos, les patologies
greus diferents de la infecció per COVID-19
han disminuït temporalment, però caldrà tornar a atendre-les i la capacitat d’atenció a noves catàstrofes temporalment és pràcticament
nul·la.

resiliència per a poder atendre a tots els
pacients crítics amb pneumònia per COVID-19. Hem de començar a preparar-nos
per a retornar els hospitals a la normalitat, un procés que no serà ni fàcil ni ràpid,
però que hauria de contemplar mantindre
uns equipaments suficients per a atendre
altres catàstrofes en el futur.

En definitiva, els intensivistes espanyols han
demostrat que, malgrat les circumstàncies adverses, han sigut capaces d’organitzar-se, col·laborar amb altres especialistes i adaptar-se amb

Dr. Ricardo Ferrer i Roca
Cap de Servei de Medicina Intensiva a
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
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COVID-19
DES D’UN PUNT DE VISTA
ODONTOLÒGIC

P

la forma de transmissió del virus), molt exposada al contagi, com és l’odontologia.

rimers de desembre, any 2019, un dia
més en la consulta dental, amb les
preocupacions quotidianes del dia
a dia: ja comença a fer fred, ja és ací el pont,
esperem acabar els treballs programats per a
abans de nadal, etc. Amb aquests pensaments
arribava a casa i en la televisió es començava
a escoltar una notícia, que amb el pas del mes
augmentaria exponencialment d’importància,
i que canviaria les nostres vides personals i laborals.

Els primers dies la notícia va anar agafant importància i, encara que al principi
ens els preníem una mica de broma, o simplement donàvem per descomptat que no
anava a arribar, no deixàvem d’estar pendents dels mitjans de comunicació.
Amb el pas de les setmanes, ara el coronavirus ja no estava sol en “aquest poble
de la Xina”, sinó que s’obria pas per Europa i, si bé encara estàvem més relaxats del
compte (al cap i a la fi, “a Espanya no hi
havia possibilitat, o com a molt de dos o
tres contagis”), ja s’esbossaven les primeres precaucions, com per exemple fer un
bon triatge telefònic, és a dir, preguntar
detalladament sobre si havia fet recentment viatges a l’estranger: la Xina, Itàlia…
i altres països que a poc a poc s’anaven
considerant d’alt risc de contagi. També
es preguntava sobre alguna simptomatologia compatible amb la informació que

Tot va començar amb un contagi “en un poble de la Xina”, el qual hui dia el tenim gravat
a foc al cap (WUHAN), d’una malaltia vírica
que provocava una simptomatologia semblant
a una grip. Pocs dies més endavant, ens aprendríem a foc també les lletres i característiques d’aquest virus, un coronavirus anomenat
SARS-Cov-2, i la seua malaltia, la Covid-19.
Em dic José Pérez Escrig, soc dentista i us
explicaré la meua experiència i convivència
amb la pandèmia des del punt de vista d’una
professió que està, si no la que més (a causa de
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teníem que fora compatible amb la Covid-19:
tos, febre, malestar general…, en tal cas es posposava la cita o, si era urgent, es redoblaven les
mesures de seguretat amb els mitjans que disposàvem: doble màscara, doble guant, capell i
ulleres protectores…).

va patir bastant, ja siga per aquesta falta
de mitjans com per la falta d’ajudes per a
obtindre’ls, i és que es tractava d’un problema en l’àmbit global. No obstant això,
i com sempre, ens adaptem, i es va seguir
avant, reinventant l’odontologia i creant
nous dispositius i protocols que reduïren la
nostra exposició i la dels pacients.

Sí que és veritat que, al principi, a penes es
va notar la diferència en línies generals, ja que
en l’odontologia actual comptem amb moltes
eines per a previndre el contagi, i és que, al cap
i a la fi, la nostra professió consisteix a tractar
la boca del pacient, que si ja per si mateix és
una principal font de contagi de moltes patologies, a més en moltes ocasions hem de treballar
amb instrumental que tira directament aigua a
pressió dins de la cavitat oral, desprenent tota
mena d’aerosols. Un exemple són les famoses
“gotes de Flugge” que es van sentir molt quan
va començar tot, per a nosaltres no venien de
nou perquè bregàvem amb aquest “hàndicap”
diàriament.

Així, des del triatge telefònic, prendre
temperatura i desinfectar als pacients des
de la recepció, passant per espaiar les cites
perquè la sala d’espera no es col·lapse, fins
a la descontaminació dels gabinets entre
visites, deixant un temps per a tornar a
utilitzar-lo (més si es van utilitzar aerosols), fins a complir un protocol estricte de
col·locació i retirada d’EPIs.
Va ser un procés complex al principi,
però finalment es va establir com una cosa
mecànica i hui dia ja és la nostra manera de treballar. A més, la investigació va
fer possible el sorgiment de la nostra arma
principal al costat de la protecció amb ba-

No obstant això, finalment el problema es
va desbordar, i arribem al punt en el qual a Espanya es declara l’estat d’alarma, i durant el
confinament… Poc cal comptar, ja que ens va
enxampar a tots per igual.
Van ser dies durs, però a mesura que van
passar, el Col·legi General de Dentistes va anar
recopilant informació, de manera que es van
establir nous protocols d’atenció, protecció i
desinfecció per a poder exercir-la de manera
segura per a nosaltres i els nostres pacients.
No obstant això, i malgrat els esforços per
tornar a la “nova normalitat”, ens trobem
amb el principal problema: el desproveïment
d’equips de protecció i de desinfecció… pel que
quan el Govern va considerar que es podrien
obrir les clíniques dentals de nou principalment s’atenien urgències.
A poc a poc es van anar proveint els depòsits
amb vestits de protecció individual (EPIs), màscares FFP2, ulleres de protecció, purificadors
d’aire… no obstant això, eren difícils d’aconseguir i, sobretot, desproporcionadament cars, la
qual cosa va suposar un gran problema.
La veritat és que l’odontologia en general
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rreres físiques, i és el començament de la vacunació, peça clau en el procés de recuperació, i
que va suposar un gran alleujament per a nosaltres.

romandran, encara que no de forma tan
rigorosa, per a aconseguir l’objectiu que
busquem, i és aportar el nostre granet
d’arena retornant la salut bucodental a les
persones.

Així que, en conclusió, aquesta pandèmia
ha suposat un abans i un després en la manera
d’entendre l’odontologia, almenys quant a seguretat. I, al meu entendre, aquestes mesures

José Peris i Escrig
Odontòleg.
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LA GRIP

ESPANYOLA
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Espanya, va ser el primer país d’Europa en el qual la pandèmia es va estendre a
grans sectors de la població en la primavera de 1918. Madrid va ser una de les ciutats
més afectades, amb una taxa d’1,7 morts
per mil habitants al maig i juny d’aquell
any, la majoria adults joves (52,6% entre 15
i 44 “El relat de la pandèmia de grip espanyola està manipulat: les fotos de soldats ben atesos en hospitals de campanya
són pura propaganda militar, i encara els
mitjans del nostre país les continuen utilitzant” , a penes xiquets i pocs majors (12,3%
amb més de 65 anys), a diferència de la covid-19 actual.

a pandèmia actual ha fet recordar a
la major del segle XX: la grip que va
assolar el món entre 1918 i 1920. Les
seues conseqüències van ser fetes callar per la
censura i la propaganda polític-militar en plena I Guerra Mundial, però conéixer el que va
passar ens pot ajudar ara.
D’altra banda, estan els campaments militars a Amèrica del Nord, i s’assenyalen alguns
com Camp Funston a Kansas (els EUA) el
març de 1918, així com les terribles condicions
en les quals vivien els soldats en els fronts europeus, en les trinxeres, amb els gasos de guerra, les tropes colonials de la Indoxina que van
portar a França… Segurament va ser per una
conjunció de factors, però sense cap dubte la
I Guerra Mundial va tindre molta influència.
Enmig d’aquesta complicada situació va aparéixer el H1N1 provocant aquella pandèmia
que va causar uns 40 milions de morts a tot el
món (per comparar, la covid-19 ha matat a uns
dos milions de persones fins ara) i uns 250.000
morts a Espanya.

La gran extensió que va adquirir la
malaltia i la gran mortalitat que va causar en aquesta ciutat va fer que els mitjans
internacionals li denominaren ‘grip espanyola’. El nom (Spanish influença) va aparéixer per primera vegada en la crònica
que va manar el 2 de juny el corresponsal
de The Times des de Madrid i es va esten107
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dre a tots els idiomes (grippe espagnole, Spanishche Grippe, febbre spagnola...

la resta d’Espanya i França el van patir,
sobretot, a l’octubre. El que crida l’atenció
és que, en aquests dies, el 7 de setembre,
apareix a l’Índia, a Bombai, recorrent el
país d’oest a est. L’ona pandèmica, que va
acabar en *Calcula al desembre, va anar
perdent virulència a mesura que avançava
(passant d’una taxa de mortalitat de 54 a
8 morts per mil habitants). I, per les mateixes dates, també va entrar per la costa
aquest dels EUA i es va desplaçar cap a
l’oest recorrent tot el país.

En els primers dies de setembre, i a escala
global, va aparéixer la segona ona. He estudiat
en profunditat aquesta segona ona i em continua cridant l’atenció la seua aparició simultània a Europa, Àsia i Amèrica. Això és molt
important epidemiológicament per les seues
aplicacions a l’actual pandèmia, ja que llavors
les comunicacions entre continents eren marítimes i els viatges duraven setmanes, però aquella segona ona va brollar en tot l’hemisferi nord
alhora. Hui dia seria normal, els virus viatgen
amb avió i de fet la primera ona de la covid-19
va aparéixer quasi simultàniament en diversos
països i continents. Per exemple, el primer cas
autòcton de covid es va identificar a Itàlia el 21
de febrer de 2020, a Espanya el 25 de febrer i a
França el 29 de febrer. És a dir, en una setmana va brollar en els tres països, que després, per
cert, han sigut dels més afectats a Europa.

Europa estava submergida en el final
de la I Guerra Mundial i la pandèmia va
ser una desgràcia més, afegida a les quals
ja estaven patint els soldats i la població
civil. En la segona ona, als Estats Units, es
van usar màscares i es van prendre algunes
mesures preventives amb la població civil.
A Espanya, amb bastant retard, a la tardor es van anul·lar festes, actes i reunions,
es van limitar assistències a enterraments,
els equips de desinfecció municipals van
actuar en llocs públics, i es va aconsellar
emblanquinar cases i llocs habitats.

S’inicie en el nostre continent, un dels focus
va ser la frontera franc-espanyola. Per exemple, a Irun i Hendaia, on estava el nus ferroviari més important entre París i Madrid. En el
llibre tracte en profunditat el brot en aquesta
zona fronterera, on es van identificar els primers casos el 5 de setembre, patint totes dues
poblacions la pandèmia durant tot aquest mes,
matant a l’1% de la seua població, mentre que

Els pobres soldats morien en les trinxeres, en la rereguarda, en els cellers dels
vaixells que els traslladaven dels EUA a Europa, sense ajuda i totalment abandonats.
Els serveis de salut militars, igual que els
civils, es van veure totalment desbordats.
El relat de la pandèmia de grip espanyola
ha sigut molt manipulat i ha arribat, fins
als nostres dies, carregat de tòpics, anècdotes i curiositats que hem d’anar desemmascarant. Amb el que ens hem de quedar és
amb les dades epidemiològiques estrictes:
com va aparéixer, com es va estendre d’una
manera imprevisible, el patró d’ones que
va tindre, a quantes persones va afectar i
va matar, etc.
El relat de la pandèmia de grip espanyola aquest manipulat i, sobretot, banalitzat, insistint en anècdotes i curiositats
a partir de les informacions dels periòdics
de l’època. Alguns diaris de Madrid, per
exemple, li cridaven al principi “la malal108
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tia de moda”, “el soldat de Nàpols” (per una
‘pegadiza’ serenata d’una sarsuela) i denominacions salut similars que pretenien menystindre
el que realment estava passant. Però mentre
els periòdics feien circular notícies intranscendents i anecdòtiques, el nombre de morts a la
ciutat es disparava des dels 40 morts cada dia
a principis de maig (una xifra ‘normal’ llavors),
fins als 114 del dia 31 de maig, és a dir, quasi el
triple. Els diaris madrilenys de l’època no van
informar en absolut de totes aquestes morts.
Diuen que en les guerres i en les pandèmies, la
primera víctima és la veritat.
Quantes ones va tindre la grip espanyola?
Com i quan va acabar?
Cinc a tot el món. Una primera de caràcter
lleu, a la primavera de 1918 que només en algun cas, com Madrid, va donar una taxa significativa de mortalitat. Una segona molt greu,
entre setembre i novembre de 1918, en la qual
va aparéixer el virulent subtipus A (H1N1) responsable de la majoria dels 40 milions de morts
que va causar aquesta pandèmia. Una altra
tercera ona molt llarga i difusa, segons els països, entre gener i maig de 1919, sense zenit, com
un degoteig d’infectats i morts. Una quarta en
els quatre primers mesos de 1920, també amb
un degoteig de casos, de presentació lleu però
molt alarmant perquè va afectar d’una manera
molt important a la població infantil. A Europa va acabar ací, però en altres parts del món
(com algunes illes del Pacífic) va haver-hi una
cinquena ona en 1921.

només a Espanya” defuncions que ocorren,
a tot el món, en les grips estacionals. Les
característiques de la grip espanyola les
he detallades en el llibre, amb noves dades
originals d’arxius civils i militars, perquè
crec que ara s’està repetint aquell patró de
1918. I aquest és l’únic punt de referència
que tenim: el naixement i l’evolució de la
covid-19 s’entén millor des del coneixement
de la pandèmia de grip espanyola, de la
de Hong Kong, de la russa i de la resta de
pandèmies víriques del segle XX. Respecte
a aquest coronavirus, SARS-CoV-2, també passarà a un segon nivell, encara que és
prompte per a veure quan i com succeirà.
Encara en alguns pobles es conserva la
memòria de la pandèmia de 1918, encara
que cada vegada més difuminada perquè
ja han passat 100 anys. En algun poble
pirinenc encara ens han contat històries
terribles, recordant que van morir quasi
totes les dones embarassades o van perdre
els seus fills. Dada real, per cert, perquè un
dels grups de població més afectats va ser
el de les embarassades.

La grip espanyola va seguir el seu curs natural i, després de les successives ones va anar
perdent virulència i va acabar desapareixent
en 1921 quan el virus va tancar el seu cicle vital. Durant dècades no es va tindre notícia del
H1N1, però en els anys 1980 va tornar a circular i fins i tot va fer un conat de pandèmia en
2009 que va quedar en 1,6 milions de persones
afectades oficialment i, també “oficialment”
quasi 300.000 morts. És a dir, una mica menys
que els “La grip espanyola va tindre cinc ones
entre 1918 i 1921, causant 40 milions de morts a
tot el món (per comparar, la covid-19 ha provocat dos milions fins ara) i uns 250.000 morts

Enrique Sacristan
Periodista i biòleg.
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correctament, es va haver d’implantar un
nou sistema informàtic que permetera
aquest tipus de docència, propiciant que,
els professors hagueren d’assistir a diversos
cursos, presencials i via en línia, per a saber comprendre i manejar el nou sistema
docent, la qual cosa va fer que a les hores
que dedicaven els docents en docència,
preparació de classes, correcció de treballs,
etc., s’uniren, ara, les hores que calia dedicar a la realització dels citats cursos.

a pandèmia de la Covid-19 ha produït múltiples canvis en la nostra
vida diària, tan laborals, familiars,
escolars, socials, econòmics, educatius i, sobretot, de salut.
Com a professor de la Facultat de Ciències
de la Salut de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, intentaré explicar els canvis que la
pandèmia ha produït en la comunitat universitària, tant per al personal docent, l’alumnat,
com per al personal administratiu.

L’avanç de la pandèmia va propiciar
que es dictaren unes noves normes més
estrictes, arribant al confinament de la
població, per la qual cosa es va anul·lar la
“doble presencialitat”, es van suspendre les
classes presencials i es van transformar en
classes en línia, és a dir, tots els alumnes
havien de seguir les classes magistrals i els
seminaris des de casa via en línia. Provocant una nova adaptació per part de la
Universitat i, per tant, dels professors i
dels alumnes a aquest nou sistema amb

En principi es van haver d’adaptar les classes magistrals i seminaris al que es va denominar “doble presencialitat”, es va reduir a la
meitat el nombre d’alumnes que podien assistir
a classe, és a dir, la meitat dels alumnes assistien presencialment a l’aula i l’altra meitat dels
alumnes seguien les classes via en línia des de
casa a través de l’ordinador, canviant, quinzenalment, els alumnes que assistien presencialment i els que es quedaven a casa.
Per a aconseguir que tot això funcionara,
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múltiples connexions, passos, cambres, àudio,
arxius, etc., per a poder seguir, així, impartint
les classes i evitar la pèrdua d’un any acadèmic.

s’utilitzava, cada vegada que el manipulava un alumne i abans que el manipulara
un altre), normes de protecció (els professors i alumnes havien de realitzar les pràctiques amb màscares FPP2, que havien de
ser noves en cada pràctica, estar les aules
ventilades amb les finestres obertes i, per
descomptat, llavat de mans i utilització de
gel hidroalcohòlic) i es van haver d’adaptar unes certes pràctiques (pràctiques de
laboratori, extraccions, presa de mostres,
etc.), ja que estava prohibit la utilització
i manipulació de líquids i fluids corporals,
per la qual cosa es van haver d’adaptar i
crear líquids i fluids corporals artificials.

Aquest nou sistema i aquesta nova modalitat de classes, pot tindre coses positives, com
són poder protegir els alumnes i professors del
risc de contagi, així com la facilitat de poder
assistir a les classes aquells alumnes que estaven aïllats o contagiats; però, també, té coses
negatives, com la falta de presencialitat dels
alumnes, la qual cosa comporta una menor
participació d’aquests en les classes i seminaris,
així com una difícil interacció professor-alumne, que a vegades arribava a ser, quasi, nul·la,
per no parlar del difícil i complicat que resultava per al professor impartir una classe en una
aula buida, sense la presència i la calor dels
alumnes, i haver de parlar i dirigir-se a unes
cadires i taules buides o a una pantalla de televisió, on estaven tots els alumnes que assistien
a aquesta classe, a si mateix, la motivació dels
alumnes disminuïa a poc a poc, encara que els
professors intentaren motivar-los per tots els
mitjans possibles, ja que, quan preguntaves per
a interactuar i donar-li participació als alumnes, rarament et responia algú a la primera,
havies d’insistir una vegada i una altra i, al final, amb sort, et contestava algú. No vull dir
amb això que els alumnes no estaven atents o
no seguien les classes, sinó que per als alumnes
també és complicat i difícil mantindre una tensió i a llançar-se a contestar des de casa, ja que
només el fet d’haver d’obrir el micròfon per a
parlar, i pensar, en principi, que l’obrirà un altre abans ja resulta complicat.

Aquesta adaptació del nombre d’alumnes per grup i aula, la desinfecció del material i instrumental no d’un sol ús cada
vegada que l’utilitzava un alumne i abans
que l’utilitzara un altre, va fer que s’allargaren les pràctiques i que algunes, com són
les pràctiques de biologia, de microscòpia,
extracció de mostres, etc., quedaren una
mica esbiaixades.
Esment a part han de tindre les pràctiques externes, és a dir, aquelles que es realitzen en els centres sanitaris, ja que, l’augment dels casos de contagi, del nombre
d’ingressos en hospitals i UCIs, fins i tot el
nombre de morts, van propiciar que, per
precaució, seguretat i protecció dels alumnes, aquestes arribaren a suspendre’s, per
la qual cosa els alumnes es van quedar sense poder realitzar les citades pràctiques,
havent de recuperar-les en el moment que
ha sigut possible i ho han permés els centres, havent de realitzar-les durant l’estiu,
o bé, durant aquest curs acadèmic, la qual
cosa ha fet que, hi ha alguns alumnes, se’ls
han solapat les pràctiques, ja que han
hagut de realitzar les pràctiques del curs
passat i les que corresponen a aquest curs
totes en aquest curs.

Si difícils i complicades eren les classes magistrals i els seminaris, amb aquest nou sistema, més complicades, encara, van resultar les
pràctiques intramurs, és a dir, aquelles pràctiques que es realitzen a les aules de simulació i
en els laboratoris de la Universitat, ja que es
van haver d’adequar perquè compliren totes
les normes de seguretat, de restriccions i a la
resta de la normativa que es dictava, a cada
moment, durant la pandèmia, com a normes
d’aforament (es va haver de reduir el nombre
d’alumnes per grup i aula), normes de desinfecció (calia netejar i desinfectar el material, que

Però un dels reptes més complicats va
ser buscar un bon sistema per a poder
realitzar els exàmens en línia, ja que no
es podien realitzar presencialment i, molt
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La pandèmia també ha comportat que
els professors i personal administratiu hagueren de realitzar-se, després de vacances
d’estiu, setmana santa i pasqua, etc., un
test d’antígens abans d’accedir, novament,
al centre, norma dictada per la mateixa
universitat per a, intentar així, protegir els
alumnes i al mateix personal.
Després de tot l’exposat, és fàcil comprendre les dificultats i complicacions que
la pandèmia ha generat en tota la comunitat universitària i els reptes que han hagut
d’anar superant tant professor, alumnes i
la resta de personal de la universitat.
Actualment, amb la relaxació de les
restriccions i de la normativa, s’ha permés
la volta dels alumnes a les aules, tant a les
classes magistrals, seminaris i pràctiques,
així com la realització dels exàmens presencialment, però sense oblidar les normes
vigents (màscara, distància de seguretat,
ventilació de les aules, desinfecció material, etc.).

menys, en paper. Un sistema que permetera
tindre totes les garanties que els exàmens es
realitzaren correctament i que evitara que els
alumnes pogueren copiar, és a dir que controlara que l’alumne estiguera només a l’habitació
de la seua casa i que no estiguera amb ningú
que el poguera ajudar, que no tinguera les anotacions o qualsevol altre tipus de document que
poguera consultar, que no permetera que els
alumnes usaren altres dispositius que no fora
l’ordinador en el qual realitzava l’examen, així
com que no pogueren obrir més pantalles tipus
Google, etc.

Com a professor en Ciències de la Salut i com a sanitari, aprove totes les mesures i normes adoptades per la Universitat
Cardenal Herrera-CEU, de la qual, soc
professor durant els moments difícils de la
pandèmia i actualment, ja que són vitals
per a poder protegir a tota la comunitat
universitària.

Tot això va suposar un nou repte i nous
cursos per als professors, ja que vam haver
d’aprendre a manejar i dominar aquest nou sistema, per a permetre’ns poder estructurar els
exàmens, les preguntes i els mètodes d’avaluació amb totes les mesures de seguretat.

Espere que, la responsabilitat i el sentit
comú de tots prevalga, tant en la comunitat universitària com fora d’ella i es puga
tornar a la tan desitjada normalitat, de les
classes i de la vida universitària en general
al més prompte possible.

Però si els professors vam tindre a aprendre a utilitzar aquest nou sistema d’exàmens,
no es van quedar arrere els alumnes, ja que ells
també van haver d’aprendre a manejar aquest
sistema i, per descomptat, a saber realitzar els
exàmens i complir totes les normes i recomanacions que els dictava l’est sistema a l’hora
d’afrontar els exàmens, fins i tot alguns alumnes van haver d’adaptar els seus ordinadors per
a aconseguir la realització dels exàmens amb
aquest nou sistema.

Josep Vicent Chiva i Peris
Professor Facultat Ciències de la Salut
UCH-CEU de Castelló.
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panyies actuants, així com dels centenars
d’aficionats al teatre més nostre.

a pandèmia que no cessa. L’any 2020
va ser pràcticament nul per al teatre
amateur de Castelló, així com per
a tot l‘àmbit de les festes de la Magdalena, la
celebració de la qual, va ser suspesa a causa
del coronavirus, en una de les decisions més
doloroses per a la ciutat de Castelló, que per
primera vegada, des del seu origen, en la seua
estructura actual, en 1945, no eixia a la trobada
dels castellonencs (també van ser cancel.lades
les del 2021).

Unes circumstàncies res favorables per
a l’exercici d’activitats culturals que, en el
cas del teatre aficionat, va trencar l‘habitual dinàmica de treball, disciplina i rutina
a l‘hora de preparar els projectes escènics
i les propostes de dramatúrgia que volien
oferir als seus potencials espectadors.
Moltes dificultats sobrevingudes en el
periple de la greu crisi sanitària que estem
patint com , els inconvenients per assajar,
per les restricciones imposades per a lluitar contra la covid, davant de la reducció
del nombre de persones, assajant escenes
soltes, segons el nombre de participants en
cada estampa teatral, obstacles motivats
per la limitació d‘horaris, tenint en compte
que els actor amateurs assagen després del
seu treball respectiu. Impediments també
motivats per les restriccions establides, per
a afrenar l’extensió de la pandèmia, relatives a la mobilitat entre les poblaciones, ja

D‘entrada, com a primer dany col.lateral
de la covid -19, les campanyes municipals “Castelló a escena” 2020 i 2021, es van posposar dos
vegades, finalitzant al juny de 2021, ocasionant
innumerables maldecaps entre els diversos
grups participants en el cicle que van haver de
lluitar contra un calendari advers i orbital, que
pareixia no tindre fi.
Al no celebrar-se les Festes de la Magdalena, les actuacions teatrals, que són un clàssic
en el Programa Oficial de Festes, van ser suspeses, provocant el dolor i el desfici de les com113
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estan subjectes – com la resta del món de la
cultura, als handicaps determinats per un
coronavirus que encara està present.

que no tots els membres de cada ú dels grups de
teatre, viuen en la mateixa localitat.
Una situació de dos anys, que han posat
a prova, a cada una de les companyies que
conformen la nòmina del teatre aficionat en
la nostra cituat, ja que, junt a les actuaciones
suspeses, s’unix el fet que aquelles que sí han
pogut realitzar-se, ho han fet en nombroses
ocasiones, amb aforament redüit, la qual cosa
ha implicat que no es pogueren omplir el teatres , perdent estos locals la màgia d’una sala
plena d’espectadors, produint en alguns cassos,
pèrdues econòmiques que se sumen a les ja determinades per la cancel.lació d’espectacles.

En el moment d’escriure estes linies ,
la sexta onada està assotant amb gran virulència , encara que és veritat que amb
menys casos greus i menys defuncions, i les
perspectives no són res falagueres per a les
pròximes setmanes.
A pesar d’aixó, la mayoria de grups
de teatrals de Castelló, s’estan preparant
per la campanya de “Castelló a Escena”
2022, així com per actuar en les Festes de
la Magdalena que, a hores d‘ara, no estàn
definides per a esta edició, però que si la
pandèmia ho permet, contarán amb els
grups de teatre de Castelló, per a engrandir eixa setmana de Festes , que tots volem
celebrar. MAGDALENA !!!!

També despeses extre , amb el cost derivat
de l’adquisició de PCR, que s’han fet els actors
abans d’eixir a escena.
Una radiografia densa i palpable que parla
de les contrarietats a què s ‘ han hagut d ‘enfrontar els grups de teatre amateur en temps
de pandèmia que, a pesar que han recuperat
certa normalitat en les seues activitats , encara

Grup de Teatre l’Armelar
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UN BÉ DE PRIMERA

NECESSITAT

N

l’estat espanyol i, per si no hi havia prou,
des d’aquesta data fins ara es treballa amb
contínues suspensions per motius sanitaris.

o els descobriré res nou quan els dic
que estem vivint una crisi sense precedents que afecta a tots els àmbits
de la nostra vida.

I tampoc els descobriré res nou si els dic
que l’art, la cultura, és un bé de primera
necessitat. Cap dubte hi cap, sinó recorden com vam poder suportar aquell confinament que va durar mesos. Recorden
com ens refugiàvem en el cinema, llibres,
música o visites virtuals a museus? Sense
la cultura, difícilment, haguérem pogut
suportar aquell moment d’angoixa i aïllament. Que seria de la vida sense el talent i
el treball de les persones que fan cultura?
S’ha demostrat una vegada més que aquestes persones de la cultura són fonamentals
per al sosteniment de la nostra convivència i valors. Hem assistit a la generositat
amb què professionals del sector s’han bolcat en multitud d’iniciatives per a ajudar
a suportar el confinament; i la ciutadania
hem acudit a la cultura com a un bé de primera necessitat.

El primer d’ells, sens dubte, el de la salut,
prioritari per a poder atendre la resta dels
fronts que tenim oberts i que són també urgents.
La crisi sanitària ha alentit, inclús paralitzat, l’activitat econòmica de tots els sectors i de
nou, la cultura, ha hagut d’enfrontar-se al malson de 2008 però amb menys opcions de resposta, si cap. Durant aquells anys existia almenys
la possibilitat d’emigrar però ara, aquesta opció, no era factible donat que ni tan sols podíem
sortir de les nostres cases, o del nostre territori.
I a sobre, aquesta crisi arriba a la cultura en un
moment molt delicat perquè, quan encara no
s’havia recuperat econòmicament de l’impacte
de la crisi de 2008, va haver de fer front a la suspensió en el període març-maig 2020 amb les
xifres de 30.000 funcions i que comporten unes
pèrdues superiors als 130 milions d’euros dins de
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És per això que les administracions hem de
ser exemple i mostrar sensibilitat i responsabilitat enfront d’aquesta dura situació i, en la
nostra obligació de preservar la cultura, hem
de procurar garantir al final d’aquesta crisi la supervivència del sector cultural, com a
instrument bàsic de desenvolupament social i
de transmissió dels valors democràtics, com a
servei públic indispensable d’una societat equi-

librada i plenament desenvolupada i com
a creador de llocs de treball i de riquesa i
part del motor de l’economia.
Verònica Ruiz i Escrig
Regidora de Cultura, Patrimoni Cultural
i Museus .
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DISTRIBUCIÓ I PROCÉS DE

VACUNACIÓ
A LA COMUNITAT VALENCIANA

METODOLOGIA

socialitzar, comunicar-nos, etc. Alguna
cosa que ha afectat tant nivells psicològics, econòmics i polítics, creant bretxes
entre la societat. Destaquem que encara la
ingenuïtat humana és perillosa per a casos com el que estem vivint hui dia, per les
persones negacionistes davant tal situació
d’índole mundial. El desafiament per al
personal d’infermeria consisteix a establir
una acció comunicativa que aconseguisca
entendre el sistema de cura del pacient i
el legitime a través d’un pla d’atenció que
incorpore elements davant l’augment de la
demanda i dificultats del sistema per a dur
a terme totes les funcions correctes davant
l’ensenyament, higiene, cura personal, distància social..., etc.

En aquest treball de recerca es parlarà sobre
el procés i distribució de la vacunació contra
la covid-19 a la Comunitat Valenciana. Mitjançant la cerca d’articles científics, notícies
diàries i estadístiques contínues podem recol·lectar la informació suficient per a saber com s’han
distribuït aquestes dosis i que tipus de dosis, per
les nostres ciutats (València, Castelló i Alacant)
que població ha sigut la primera vacunada,
quantes dosis rebem per ciutat i en què percentatge estem de vacunació poblacional.
INTRODUCCIÓ
Hui dia després d’un any de pandèmia, podem aventurar-nos al fet que ja es veu el final
del problema. Després de la situació viscuda
davant la nova pandèmia pel covid-19 el qual
ens ha fet canviar la manera de viure, pensar,

JUSTIFICACIÓ
1.Enfront de la vacunació de la covid-19
al voltant del 90% de la població no ha pas117
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Fins al moment, són les vacunes de Pfizer/BioNtech les més regulars en la seua
distribució i les que estan mantenint el
gruix de la campanya de vacunació a Espanya, si bé el fàrmac d’Oxford/AstraZeneca està impulsant el ritme de vacunació
en les últimes dates.

sat la malaltia hi ha fins i tot moltes persones
susceptibles d’infectar-se, per tant la vacuna és
necessària.
2. Les vacunes són segures i s’han sotmés als
controls habituals de l’agència reguladora de
medicaments.
3. Estaran disponibles en els serveis de salut
per a la seua administració i cada comunitat
autònoma determinara el lloc de vacunació segons les persones a vacunar.

Les últimes dades sobre la pandèmia covid-19 a la Comunitat Valenciana, oferida
per la Conselleria de Sanitat ha assenyalat
que s’han registrat 8 nous brots de coronavirus en les tres províncies, d’ells tres a la província de Castelló. A més, dos s’han detectat
a la província d’Alacant i tres a la província
de València. A Castelló, s’ha confirmat un
focus en Betxí, d’origen social, que acumula cinc casos. També s’han confirmat dos
brots d’origen social a Vinaròs, amb quatre
i quinze casos respectivament.

DESENVOLUPAMENT
A Espanya es van rebre un total d’11.993.715
dosi de vacuna contra la covid-19. Les primeres
a arribar van ser Pfizer, Moderna i AstraZeneca/Oxford. Ha adquirit més de 93 milions de
dosis per als tres primers trimestres d’enguany,
quasi la meitat d’elles de Pfizer/BioNtech (43,9
milions), de manera que si es compleixen els
subministraments previstos, hi hauria dosis
suficients per a aconseguir l’escenari descrit
per l’Executiu. S’han comprat així mateix 19,7
milions de dosis de la vacuna de Moderna i
s’han compromés quasi 17,6 milions de la vacuna *monodosis de Janssen, la distribució de
la qual començarà en la segona meitat d’abril.

La Conselleria de Sanitat també ha informat que des de l’última actualització,
s’han registrat 316 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 387.175
persones en la comunitat valenciana les
que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia, per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera:
39.916 a Castelló, 145.017 a Alacant i 202.187
a València a més de 55 no assignades.

Percentatge de les vacunes contra el coronavirus administrades
sobre les rebudes per comunitats autònomes

A més, els hospitals valencians tenen
actualment 406 persones ingressades: 28 a
la província de Castelló, amb 8 pacients en
UCI; 186 a la província d’Alacant, 35 d’ells
en l’UCI; i 192 a la província de València,
40 d’ells en UCI. D’acord amb les dades registrades en aquests moments hi ha 3.424
casos actius, la qual cosa suposa un 0.86%
del total de positius.
En la comunitat valenciana després
d’haver vacunat al personal sanitari la
resta de la població s’ha dividit per grups
d’edats i professionalitats. Aquestes vacunes estan disponibles d’una manera progressiva pel que s’ha establit un ordre per
a la vacunació de la població tenint en
compte criteris ètics, el de risc de malaltia
greu i el risc d’exposició.

Fig.1. Taula de dosis distribuïdes per les comunitats autònomes.
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Casos que han requerit ingrés a UCI per coronavirus
a la Comunitat Valenciana

Evolució del percentatge de les vacunes contra el coronavirus
administrades sobre les rebudes a la Comunitat Valenciana

Ingressos a UCI per coronavirus per data d’ingrés
Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, www.epdata.es

Fig.2 Taula d’ingressos en uci abans de la vacunació.

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, www.epdata.es

Fig.3 Taula d’evolució del percentatge de la vacunació a la Comunitat
Valenciana.

TIPUS DE VACUNES

una vegada cobertes aquestes necessitats,
s’administra atenent el criteri de l’edat.
També requereix dues injeccions, en aquest
cas amb un mes de diferència.

Pfizer-BioNTech (autoritzada el 21/12/2022)
La vacuna de Pfizer va ser la primera a autoritzar-se a Europa i la primera a arribar a
Espanya. Es va utilitzar per a la immunització
del personal i els usuaris dels centres de majors.
També la van rebre els professionals sanitaris
del sistema públic. S’està usant per a vacunar a
la població de major edat. Primer als majors de
90 anys i després els professionals d’infermeria
es van centrar en els majors de 80 anys. Requereix dues dosis amb 21 dies de diferència i és
la més complexa de transportar per les seues
condicions de conservació en fred.

AstraZeneca/Vaxzevria (autoritzada el
29/01/21)
El dimecres, la nova decisió del Consell Interterritorial sobre la inoculació de
dosi de AstraZeneca només a partir dels
60 anys va provocar que el calendari i els
plans hagen de ser revisats. No sembla que
vaja a ser l’única modificació. La Comissió
de Salut Pública decideix aquesta vesprada si amplia dels 65 als 70 aquesta franja
d’edat.
Es descarta que reben la dosi els menors
d’aquesta edat, com venia succeint fins
ara. Per exemple, amb col·lectius essencials
com els docents.

Moderna (autoritzada el 06/01/21)
La segona vacuna a entrar en escena a Espanya per a combatre contra el coronavirus
va ser la fórmula de Moderna. Es va començar
a utilitzar quasi en els mateixos termes que la
de Pfizer, però amb números diferents. En un
primer moment es va utilitzar per a població
com a treballadors de centres sanitaris públics,
hospitals privats i higienistes dentals o centres
sociosanitaris -no els de persones majors-, però

Janssen/Johnson&Johnson (autoritzada l’11/03/21)
S’espera que arribe a Europa el 19
d’Abril.

119

GAIATA CRÈMOR
totòxica o immunoteràpia. Persones amb
síndrome de Down majors de 40 anys.

GRUPS DE VACUNACIÓ

Després de vacunar al col·lectiu de personal docent, s’han administrat ja 912.484
dosi de vacuna. Així, en l’actualitat el
12,36% de la població valenciana ja ha
rebut alguna dosi i el 5,7% ja té la pauta
completa. Respecte a les persones majors
que estan en residències, se’ls ha administrat 29.726 primeres dosis i 26.817 segones.
D’aquesta manera, el 98% ha rebut ja una
dosi i el 90% ja compta amb les dues. Quant
a les persones que són grans dependents,
43.014 han rebut la primera dosi i 22.280
tenen ambdues. El personal sanitari i sociosanitari ha rebut 161.382 primeres dosis
i 114.989 segones. El 90% ha rebut la primera dosi i el 64,5% ja té la pauta completa.
Les persones majors de 80 anys han rebut
240.966 primeres dosis i 122.632 segones. El
84% ja té almenys una dosi i el 43% tenen
la pauta completa. Finalment, les forces de
seguretat i protecció civil han rebut 25.333
primeres dosis (el 86%) i el personal docent,
125.195 (igualment el 86%).

GRUP 1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones majors i d’atenció a grans dependents
GRUP 2. Personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari
GRUP 3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
GRUP 3A. Professionals de l’àmbit hospitalari i d’atenció primària no considerat en el
grup 2 i personal d’odontologia, higiene dental
i un altre personal sanitari que atén pacients
sense màscara i durant un temps superior a 15
minuts.
GRUP 4. Persones considerades com a grans
dependents (grau III de dependència, és a dir,
amb necessitat d’intenses mesures de suport) que
no estiguen actualment institucionalitzades.
GRUP 5. Persones de 80 i més anys (nascudes en 1941 i en anys anteriors).
GRUP 5B. Persones d’entre 70 a 79 anys.

El present treball es va acabar de redactar l’11 d’abril de 2021.

GRUP 5C. Persones d’entre 60 a 69 anys.
GRUP 6. Persones menors de 60 amb
condicions de risc alt de COVID-19 greu, en
condicions vulnerables: Persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics,
trasplantament d’òrgans.

Treball d’infermeria de la Universitat
CEU Cardenal Herrera
Curs: 2n d’Infermeria.
Assignatura: Salut Pública i Infermeria
Comunitària.

Persones amb hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, càncer, tractaments de quimioteràpia ciEvolució de les vacunes contra el coronavirus administrades
i les rebudes a la Comunitat Valenciana

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, www.epdata.es
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INCIDÈNCIA DE LA COVID A LA

IMPREMTA

L

pràcticament sense variació. El sector
editorial tampoc no s’ha vist afectat, ja
que l’obligatori confinament i la manca
d’alternatives d’oci ha impulsat fins i tot
la lectura de llibres o revistes. No obstant això, tot allò relacionat amb el sector d’oci, hostaleria o qualsevol activitat
festiva sí que ha patit una autèntica ecatombe amb caigudes de facturació entre
un 40%, un 80% i fins i tot del 100% en
funció del segment a què cada impremta
es dediqui.

’impacte que la pandèmia ha tingut en aquests dos anys que porta
activa, des que el març del 2020 es
declarés com a tal i comencessin a prendre’s
les primeres mesures restrictives ha estat, a
nivell general, tant en l’àmbit econòmic com
social un colp molt fort del que costarà recuperar-se i les conseqüències del qual encara
no es poden avaluar en la seua justa mesura,
en tant no es done per finalitzada, cosa que a
curt termini no té aspecte de produir-se.
El sector de les arts gràfiques, que comprèn múltiples sectors, des de l’embalatge a
la serigrafia tèxtil, passant per la cartelleria
o allò que es considera impremta tradicional ha patit de manera molt diversa l’impacte d’aquesta crisi, depenent del sector a
què cada taller dedique la seua producció.
Si prenem per exemple tot allò relacionat
amb l’embalatge o etiquetatge alimentari o
productes fitosanitaris, aquests quant apenes han acusat la crisi ja que l’alimentació
o la producció hortofructícola ha continuat

Si prenem com a exemple les impremtes que cobreixen les necessitats de comissions de festes patronals, gaiates o
falles, així com qualsevol altra activitat
de lleure a nivell de concerts o espectacles, tot aquest segment ha quedat reduït
a la seva mínima expressió, amb repunts
molt puntuals que amb algunes feines
aisllades han alleujat la sequera de comandes en aquests dos anys.
Quan es va decretar la suspensió de
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amb llibres de festes a la nostra terra té
dues èpoques molt marcades, la setmana
de Magdalena o Falles al març i les festes patronals durant l’estiu. La suspensió
de les festes patronals a tots i cadascun
dels pobles de la província va suposar la
pèrdua de comandes en llibres de festes,
però no només això, ja que aquest icònic
producte, sent un dels protagonistes, no
és ni mols menys l’única feina que des de
les impremtes es realitza per a les comissions de festes o ajuntaments. La facturació d’una setmana festiva inclou, entre
altres coses, cartelleria, tiquets de barra,
entrades, cartons per a bingo, carnets,
adobs i per descomptat tot allò relacionat amb equipament tèxtil serigrafiat,
entengui samarretes, cols, pantalons
o xaquetes de diferent índole. Aquesta
sèrie de productes supera, en molts casos, el cost dels propis llibres de festes.

les Festes de la Magdalena de 2020, les impremtes l’activitat de les quals estava directament relacionada amb el sector gaiater,
colles o espectacles festius va poder, en un
primer moment, salvar els mobles, ja que
tota la producció destinada a la setmana
gran de Castelló estava acabada i lliurada.
De la mateixa manera tot allò relacionat
amb les falles que en algunes localitats de la
província se celebren, estava ja liquidat. Un
altre tema va ser com cada entitat va poder
fer front a la despesa que això suposava sense els ingressos que per lògica haurien d’haver rebut al llarg de la setmana, cosa que va
dificultar o va endarrerir en molts casos els
pagaments amb el consegüent trencament a
la tresoreria de les impremtes.
La cosa no hauria passat a majors si la
pandèmia no hagués passat d’uns mesos, com
es preveia en principi; només cal recordar
que es va plantejar un retard de Magdalena
al juny i més tard al setembre. No obstant
això a mesura que passava la primavera i
amb les primeres calors començaven a suspendre’s les festes patronals dels pobles de
la província, la campanya d’estiu va anar
pintant cada cop més negra fins que es van
confirmar els pitjors presagis i la caiguda de
vendes en aquest sector va ser del 100%.

Les esperances es van centrar que
amb l’arribada del nou any la pandèmia
remetés prou per permetre la tornada de
les festes el 2021, però una vegada més
Magdalena va haver de ser suspesa amb
tot el que això comportava i tan sols una
edició de llibrets gaiaters en format reduït, a principis d’estiu, va alleujar una
sequera llibretera que començava a durar massa. La mateixa sort va córrer la
campanya estival, en què la majoria de
pobles va suspendre les seves festes patronals i els que ho van fer va ser amb
versions adaptades a les circumstàncies
del moment. Tan sols una petita part
d’aquests va apostar per tornar a recuperar el llibre de festes, cosa que no va
deixar de ser una aposta valenta i arriscada, tenint en compte el perill cert que
en qualsevol moment calgués suspendre
algun acte o una part significativa de les
pròpies festes.

Tinguem en compte que tot allò relacionat

Com hem comentat anteriorment,
molts altres productes al marge de les
diferents setmanes festives, es van veure
afectats en quedar suspesa qualsevol activitat de lleure nocturn, concerts o esde122
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amb prou feines han notat la seva incidència a nivell econòmic, altres han patit el que és indicible per poder subsistir.
En aquest sentit, sens dubte, les impremtes “festeres”, les que parteix de la seva
activitat gira al voltant de Gaiates o festes patronals, han estat un dels segments
de les arts gràfiques que més han acusat econòmicament aquesta inacabable
pandèmia. Esperem, més aviat que tard,
que el virus remeti i ens permeti celebrar
les nostres festes en condicions òptimes.

veniments diversos. En aquest aspecte deixa
de produir-se cartelleria, entrades o un producte tan singular com els cartrons de bingo, amb els quals moltes comissions obtenen
beneficis amb què sufragar les seves festes,
alhora que ofereixen un passatemps lúdic als
seus diferents municipis.
Un altre dels aspectes en què les impremtes van patir una destacada caiguda de comandes va ser en allò relacionat amb el sector hostaler, un dels que més han patit a les
seves pròpies carns les restriccions imposades
per les autoritats. Sense ser un sector vital
per a les imprentes, no deixa de tenir la seva
importància i el fet que bona part del temps
ha hagut de tancar les portes i quan ha pogut
obrir ha estat amb aforaments reduïts, ha incidit de manera significativa.
En definitiva la incidència de la Covid a
les impremtes no deixa de ser un reflex de la
societat en general, mentre alguns sectors

Pedro Mileo i Calpe
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EL DiA QUE TOT VA

CANVIAR

M

així que els dubtes i preguntes no paraven
d’assotar el meu cap: ‘’ Portaré la bestiola a casa sense voler?’’, ‘’ I la meua família?’’, ‘’ Si no tinc experiència laboral en
l’àmbit hospitalari, com et ficaràs en una
pandèmia amb tants professionals?’’, ‘’ El
teu granet d’arena aportarà o restarà?’’.
La por per desgràcia és un sentiment que
no podem controlar perquè els sentiments
i emocions aviven sense ser anomenades,
no obstant això, em va guanyar les ganes
d’ajudar i combatre amb els altres professionals i per descomptat m’alegre d’haver
optat per aquesta opció, ja que he aprés
molt sobre la vida i que filosofia de vida
vull portar, em va ajudar a canviar el xip
en tots els aspectes.

ai oblidaré la sensació que em va
recórrer per tot el cos quan vaig
veure aquesta trucada en el meu
telèfon mòbil d’aquell número tan llarg, jo sabia ja per endavant al fet que m’enfrontava
si despenjava el telèfon. Així que ho vaig fer,
vaig conéixer per via telefònica a la qual es
convertiria en la meua supervisora de medicina interna, les seues paraules se’m van quedar
gravades: “Bona vesprada, Nadia, et cridem
de l’hospital de Sagunt per falta de personal
sanitari, per a treballar en la covid, ja que hi
ha tantes baixes no tenim una altra que optar pels que menys punts teniu en bossa’’. La
por ja estava en el meu cos i la incertesa s’apoderava de la meua ment, d’una banda, per
descomptat que anava a dir que sí, volia contribuir i ajudar a enfrontar-nos a aquesta maleïda bestiola que tantes vides i famílies s’ha
emportat per davant, volia escopir al coronavirus i dir-li ‘’no podràs amb la raça humana,
per molt que ens vulgues extingir ́’. Sí, aquest
era el meu pensament en aquest moment,
però, d’altra banda, la por ja estava en mi,

En el meu primer dia de treball, vaig
conéixer a la meua supervisora, em va
explicar detall a detall en què àrees estaven els pacients ingressats per covid, on
es trobava laboratori, riscos laborals i
per finalitzar la meua planta on anava a
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treballar, medicina interna. Cal dir, que ja de
per si (l’època que vivíem sense la covid) que
la planta de medicina interna és una planta
una mica pesada perquè el perfil de pacient
que solem trobar és dependent, es desorienten
quan porten ‘’x’’ període de temps ingressats,
i ingressen per una patologia que en aquest
cas és la covid, però ja portaven unes quantes
més de sèrie. Només us puc dir, que quan vaig
veure per primera vegada aquests corredors
vaig al·lucinar, vaig sentir que estava en una
guerra literal. Quan vaig veure els corredors
de la planta plens de material de llenceria,
poals de fem classificats segons el residu sanitari, un altre carro amb material de cures,
zones brutes i zones netes, on ens descanviàvem i ens col·locàvem el epi. Totes les habitacions comptaven d’un travesser empastifat
de lleixiu... Semblava tota una gran i llarga
tenda de campanya de guerra. Aquest primer
dia em vaig sentir una mica sola, però perquè
les meues companyes auxiliars, infermeres i
zeladores, estaven fins dalt de faena, atenent
una ràtio impressionant de pacients per a les
sanitàries que eren, era una bogeria, no tenien
mitjans per a protegir-se! Encara record a una
veterana auxiliar dir-me ‘’Sent que veges això,
que ens veges treballar així, desbordades, amb
la llengua fora i sense poder explicar-te res’’
Només la vaig mirar i li vaig dir ‘’No importa, només dis-me que puc netejar i ajudar per
a llevar-vos faena, ja hi haurà temps d’explicacions’’. Va ser una cosa dura, perquè en el
teu primer dia de treball, no t’esperes això,
no t’esperes veure als teus companys patir per
atendre a tots els pacients i que tampoc coneixes a ningú amb qui donar-te suport per a
poder contribuir.... El meu primer epi va ser
una màscara quirúrgica, una bata quirúrgica verda i una pantalla, sí, només això, sincerament no sé com no em vaig contagiar en
aqueix moment, amb semblants mesures per
la falta d’estoc perquè ningú preveia aquesta
pandèmia, eren una mica de vergonya en la
meua sincera i humil opinió. A les setmanes,
va pujar el xic de riscos laborals, per a ensenyar-nos com posar-nos i llevar-nos de manera adequada els bussos (epis). La veritat que
aquest senyor, va arribar una mica tard, per-

què van arribar molt abans els materials
adequats de protecció i apliquem el protocol corresponent i adequat que considerava la nostra supervisora, ja que no pujava ningú ha explicar-nos-el (el col·lapse
era real).
Ja passades unes setmanes podia
aportar moltíssim més, ja que, per sort,
com m’agrada aquesta professió, vaig
poder agafar-me de seguida al ritme de
les meues companyes i espavilar, perquè
m’agradava el que feia, m’apassionava i
sentia una gran vocació per fer sentir el
més confortable possible als pacients. Les
seues condicions d’estada hospitalària, al
meu entendre, feien llàstima, no perquè
no els tractàrem bé o de la millor manera
possible, cal dir que vaig estar envoltada
de grans professionals donant-ho tot fins
a caure esgotats, sinó perquè havien de
passar l’estada sols, sense cap familiar.
Vull que empatitzeu una mica i penseu això: ‘’Estàs ingressat per un virus
molt agressiu d’etiologia desconeguda (en
aquell moment) i incontrolable, els símp-
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acudits, anècdotes meues perquè no em
tingueren com una estranya i se sentiren
més a gust. Era molt dur, però sempre intentàvem traure el costat bo i positiu de
tal catàstrofe. Quan ja ens plantàvem
en la tercera ona, amb un pic d’ingressos
extraordinari. Jo ja feia uns mesos en interna, però en l’UCI feia falta personal
pertot arreu, perquè van haver d’habilitar l’URPA (el despertar de quiròfan) va
ser habilitat per a poder atendre malalts
de covid en UCI de sobte ens canviaven
d’àrea per falta de personal, no he vist
tantes baixes en la meua vida.

tomes són molt forts i notes com t’afebleixes
i et falta l’aire, t’ingressen, però desconeixes
com evolucionaràs amb aquesta malaltia, si
viuràs o no, si tornaràs a veure als teus éssers
estimats o no i tot això estant sol en una habitació. M’agradaria que entenguéreu el mal i el
dur que ha sigut el fet d’haver d’escoltar ‘’per
favor queda’t amb mi només 5 minuts i dona’m
la mà’’ i no poder perquè has d’atendre un altre pacient, perquè no hi ha suficient personal
sanitari i temps. La ràbia, la impotència i les
llàgrimes ens van acompanyar durant tota la
primera ona i segona només pensàvem en els
nostres... ‘’ I si està fora la meua mare?’’ Era
horrible. Jo em castigava molt la veritat, perquè a la meua casa tinc a una persona de risc
i em castigava el fet de pensar que per la meua
culpa podia infectar a un ser estimat meu i
que haguera d’ingressar. Quantes nits en vela
amb aquest pensament remenjant-me.

És quan la meua supervisora d’interna em va comunicar que em baixarien
a UCI. Una altra vegada la por aguaitant-me, perquè només podia pensar: Jo?
UCI? Però si només porte uns mesos, com
aniré a UCI? Si no tinc experiència amb
pacients crítics. Però em vaig menjar la
por, així que em van reubicar en UCI, i
la veritat que vaig ser amb moltes ganes i
il·lusió d’aprendre i formar-me, però una
mica espantada.

Plorava, sí, a mi no em fa vergonya reconéixer que va ser de pel·lícula total i plorava
dia sí i dia no. M’encapritxava amb alguns
pacients que em demanaven ‘’favors’’. Sabeu
com era el favor? Agarrar-los amb força la
mà. Perdien l’apetit, les ganes de lluitar, perquè s’afeblien i no podíem fer res per remuntar-los, el descoratjament era molt gran, però
nosaltres no perdíem les ganes d’animar-los i
acompanyar-los, em vaig proposar contar-los

UCI, ‘’Unitats de Cures Intensives’’ el
mateix nom ja t’indica al fet que t’aquestes enfrontant. Un xicotet error, una
mala comunicació amb els teus companys podia costar una vida o deixar una persona amb seqüeles. Però per sort em va
tocar un equip de 10, des de neteja i cuina, zeladors, infermeres, tcaes i metges,
era una meravella i un gust treballar amb
gent tan preparada i especialitzada, no
dic que tot fora de roses, perquè hi havia
moments de tensió entre nosaltres o contestacions inadequades en algun moment,
però era pel cansament, per la ràbia i tristesa de la situació.
En UCI entràvem a endreçar als pacients a les 9:00 h quan venien els desdejunis i així aprofitàvem els epis (teníem
materials, però no podíem arriscar-nos
a tornar-nos a quedar sense equips de
protecció, així que calia amortitzar el
màxim possible) endreçàvem al pacient,
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Gràcies a Déu podem dir, que mitjanament tenim controlada aquesta situació
que semblava incontrolable, tenim vacunes que són la millor profilaxi del món, és
veritat que els pics tornen a pujar, però
almenys ja no ens agafa de sorpresa i podem controlar el que un dia se’ns va fer
impossible de suportar.

a alguns els teníem que ficar en posició decúbit pron (boca avall) perquè saturaven
molt molt baix i aqueixa postura és la idònia. Suàvem moltíssim, perquè estàvem molta estona dins (calia amortitzar els epis), no
podíem deixar res a mig fer i sense fer i una
vegada fet, ho revisàvem i llavors podíem
desvestir-nos. Jo vaig arribar a desmaiar-me
un dia, però va anar en un torn MOLT dur,
quatre èxitus, cinc ingressos corren i dos
grans esglais, vaig estar quasi sis hores sense
llevar-me el epi, per sort vaig poder avisar
que veia borrós i va anar ací quan les meues
companyes des de fora m’ajudaven a poc a
poc a llevar-me el epi, quan ja vaig poder llevar-m’ho va ser quan de sobte se’m van ser les
forces. Va ser dur estar en UCI, però també
molt gratificant, perquè mentre treballava
també estava cursant 2o d’infermeria i em va
aportar moltíssim per a la carrera i la meua
formació el fet d’estar en UCI.

Nadia Mas i Gasulla
Tècnic en cures auxiliars d’infermeria
Estudiant d’infermeria.
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de 2020 i l’ajornament de totes les comunions, va fer que diverses de les contractacions es cancel·laren en coincidir algunes
de les dates. D’altra banda, tampoc podíem realitzar noves contractacions perquè havíem d’executar tot l’ajornat.

ls fotògrafs d’Espanya hem viscut
una situació excepcional amb l’arribada de la Covid. En el primer any
de pandèmia es va parar tot per complet, inclòs la fotografia. El tancament en l’hostaleria i l’oci va fer que aquest sector siga un dels
més afectats per aquesta crisi.

Per aquests motius, es va estimar més
de 510 milions d’euros de pèrdues durant
el 2020 entre els fotògrafs d’Espanya, a
més van desaparéixer més de 17.000 autònoms del sector. Una cosa evident quan
no pots tindre ingressos, però les despeses
són els mateixos, era una cosa insostenible i només han suportat aquest pes els
professionals que han pogut mantindre’s
amb els seus estalvis.

Com és lògic, ningú estava preparat per
a aquesta aturada que significava deixar de
facturar més d’un 80%. En el meu cas, que em
dedique principalment a noces, comunions i
famílies, la previsió en iniciar l’any 2020 era
de ser el millor any per al meu estudi (Frank
Palace Fotografia). Amb més d’una trentena
de noces contractades, passàvem a realitzar
només tres i totes les comunions s’havien ajornat sense data. La baixada de la facturació
va caure d’una manera considerable i molts
van prendre la decisió de tancar la persiana,
acabant amb tots els somnis, el temps invertit
i sense saber com guanyar-se la vida.

Amb les butxaques buides i gran incertesa, ens enfrontàvem a una agonia
diària. No sabíem si les restriccions serien
a llarg o curt termini, les ajudes del govern eren insuficients i el pitjor de tot és
que no podíem eixir de casa.

Però aquest no era l’únic problema al qual
ens enfrontàvem. El canvi de dates en les noces
128

GAIATA CRÈMOR
els casos, no van ser gens fàcil. Por al contagi, por per contagiar a la nostra família
i por al fet que els nostres proveïdors no
tancaren definitivament o temporalment.
Si una fàbrica que realitza àlbums tanca
per baixa producció, es podria considerar
un problema important per a nosaltres i
per als nostres clients.

Alguns hem aprofitat aquest confinament
a casa per a realitzar formacions en qüestions
que no teníem temps anteriorment. Sabent la
situació mundial i amb esperança d’una futura normalitat, molts fotògrafs van realitzar
formacions relacionades amb el màrqueting
en línia, posicionament SEU, xarxes socials i
aprendre un altre tipus de fotografia diferent.
D’aquesta manera, es canviava per complet
la manera de treballar i es deixava arrere a
aquells fotògrafs de nínxol. Fent cas a la dita
“no ficar tots els ous en la mateixa cistella”.

En definitiva, com en quasi tots els
sectors, hem patit d’una manera considerable la crisi de la Covid-19 però com
sempre, hem de tindre una ment positiva i
actuar de la manera més ràpida i intel·ligent per a tirar avant, prenent decisions
que aconseguisquen aconseguir els objectius de cadascun. Quedar-se parat sense
fer res i queixar-se tot el dia no era la millor opció, el temps l’ha demostrat.

En el meu cas, a mitjan any 2020 vaig decidir tancar l’estudi del carrer Moyano i oferir
els meus serveis completament en línia, a través de la web www.frankpalace.com. Un canvi
que es va fer molt comú en aquelles empreses
que van veure de manera ràpida i intel·ligent
la possibilitat de canviar les coses. Actualment, els que han evolucionat d’una manera
o una altra són els que més possibilitats han
tingut per a sobreviure en la nova normalitat.
Quant a aquells esdeveniments que finalment es van realitzar una vegada van baixar

Frank Palace
Fotògraf.
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Hem sigut aquest col·lectiu que amb
boca xicoteta demanava pas en una societat feta per i per a adults, hem sigut aquest
col·lectiu que en posar la televisió es veia
culpabilitzat i titllat d’irresponsable per
culpa d’allò anomenat “generalització indeguda”. Hem sigut aquest col·lectiu que
s’adaptava curs rere curs a les noves normatives tractant de superar l’ESO, Batxiller o la mateixa universitat de manera
més aviat autodidacta.

iguem realistes. La pandèmia va ser
un “KO” en el primer assalt, un gol
en contra en el minut 90, un dur colp
per a tots i cadascun de nosaltres.
Allà per març del 2020 no sabíem que estàvem entrant en un bucle (que ara pareix infinit) que anava a condicionar per complet les
nostres vides. “Període vacacional de dues setmanes”, comentaven alguns joves aquell 15 de
març. No sabíem el que ens venia, no sabíem
que en eixir, no seríem els mateixos.

Al cap i a la fi, la pandèmia ens va tocar en un punt clau de les nostres vides.
La joventut és aquesta fase en la qual una
persona marca la seua personalitat, defineix els seus gustos, les seues preferències
acadèmiques i fins i tot els seus amics. Definiria el període “jove” d’una persona com
aquell en el qual es decideix qui se serà.

Han passat ja dos anys (de temps real,
l’analògic), encara que el desgast és de tal magnitud que per a molts dels meus amics i companys sembla que haja passat quasi un lustre. En el
meu cas, vaig conéixer la pandèmia amb 18 anys
i hui escric aquest text pensant que faré en tot
just 1 any quan acabe els estudis universitaris.
Nosaltres, els joves, no hem viscut aquesta
situació igual que la resta. Problemes de salut
mental, incertesa en el nostre futur educatiu,
en el nostre futur laboral…

Hem patit canvis en totes les nostres rutines, hem hagut de ser capaces de seguir
avant i hem hagut d’adaptar-nos a cadascuna de les situacions que s’han anat suc130
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ceint. Hem hagut de lligar a nosaltres mateixos
el concepte de “resiliència”, aquella qualitat
que defineix a les persones amb capacitat per
a recuperar-se de situacions complicades i que
continuen avançant cap al futur. Però el més
difícil sens dubte, ha sigut mantindre la cosa
tan preuada que ens caracteritza als joves:
L’optimisme.

dificultats, davant problemes, davant futurs incerts, optimisme. D’aquesta pandèmia naix una generació preparada,
d’aquesta pandèmia naix una generació
capaç de doblegar la corba cap a l’optimisme.

Davant menyspreus, davant pessimismes,
davant pedres en el camí, optimisme. Davant

Pau Barrachina i Enrique
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ja no era cosa de la Xina, el 13 de febrer
s’havia cobrat la primera víctima mortal
a Espanya i començàvem a tindre por,
però hi hauria tant com per a suspendre
unes festes de tal rellevància i impacte
econòmic com són les Falles o Festes de la
Magdalena?

de març… Data en la qual vaig
donar la notícia que mai pensava
donar.
“Castelló suspenia definitivament les seues festes de la magdalena programades per a
2020”
Des de fa més de 15 anys que soc un dels
rostres coneguts per la meua faceta com a periodista especialista en festes, durant aquests
anys han sigut moltes les notícies que he compartit a través de la pantalla petita, moltes
les persones que han passat per davant de les
cambres, els reportatges que he cobert, retransmissions i directes… He sigut testimoni
de jornades electorals a peu de seu, de jornades gastronòmiques, de notícies del dia a dia,
he hagut d’informar de defuncions de persones
rellevants, fins i tot en alguna ocasió pròxima
a mi, aquests van ser dels moments més durs
viscuts fins a aquest moment…

10 de març 2020:
Recorde estar en qualitat de membre
de la comissió de festes del 75 aniversari
al “Palau de la Festa”, 3 dies ens separaven de la nostra setmana gran, Federació
de Colles repartint material, els membres
de la comissió donant els últims retocs als
actes, el gerent ultimant temes administratius, les nostres màximes representants
estaven camí a València per a assistir a
una recepció en el Palau de Generalitat,
en la plaça major estava tenint lloc el repartiment del programa oficial de festes…

Feia mesos que estàvem sentint que el Covid era una realitat que s’estava acostant, que

I una crida al meu mòbil de la directora de “Medi Tv”, mitjà en el qual actual132
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ment col·labore i presente la programació de
festes.
Loles García era clara “Lledó estem en directe i ens agradaria connectar amb tu per
a saber que hi ha de cert en els rumors que
apunten feia una imminent suspensió de festes”
Així va ser com per primera vegada vaig
bregar amb aquest tema davant els mitjans de
comunicació.
El que siga anunciava com un rumor que
havia estat durant tot el dia circulant per la
nostra ciutat estava a escasses hores de ser
una realitat, però ningú ho volia creure.
No ho vam voler creure fins a ser testimonis de la compareixença pública en directe del
President de la Generalitat Valenciana, on el
Consell adoptava aquesta decisió amb la premissa de la prioritat absoluta de protegir la
salut de la ciutadania i de minimitzar riscos
de contagi.

diàriament a través de les televisions, ens
vam haver de reinventar, aprendre a treballar des de casa, a transformar el menjador en un improvisat plató, a acte il·luminar-nos i tindre la millor imatge sense
un tècnic que ens ajudara, vam aprendre
a fer programes des del mòbil, des de l’ordinador o la Tauleta dels nostres fills, a
fer directes seguint les instruccions per un
mòbil i gravant des d’un altre, i en eixir al
carrer amb els mitjans adequats, comencem a folrar les espumes dels micròfons,
a treballar amb màscara, a mantindre
les distàncies enfront dels convidats, a
no compartir micròfons… Ens vam haver
d’adequar a una situació diferent però
que en aquest moment ja tenim més que
apresa i superada.

“Hui, en una reunió mantinguda per videoconferència, els responsables del Ministeri
de Sanitat ens han traslladat una instrucció
clara; la conveniència de no celebrar els actes
festius de les falles i la Magdalena en les dates previstes, perquè en aquests moments hem
de minimitzar elements de risc per al contagi,
com són les aglomeracions humanes o els desplaçaments massius de persones procedents
d’altres zones”
I així va ser la primera nota de premsa on
Magdalena i pandèmia eren protagonistes en
una mateixa.

Sens dubte els periodistes van ser i
seran persones de primera necessitat, ja
que tots vam estar pendent d’ells durant
el confinament, i són els encarregats de
fer-nos saber diàriament l’evolució de la
pandèmia.

A partir d’ací connexions i directes donant
a conéixer la trista decisió avalada pel consistori de la nostra ciutat, l’equip de govern en
ple feia aparició davant una sala concorreguda de mitjans de comunicació expectants davant les paraules de la màxima autoritat de la
nostra ciutat.
El que semblava un ajornament al maig es
va tornar una suspensió definitiva de les festes
del 75 aniversari, durant aquests mesos les persones encarregades de colar-se en cada casa

Lledo Lleó i Rubio
Presentadora de “Parlem de Festes”
a Medi TV.
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ny 2020, any que prometia a escala esportiva. El CD Castelló, es
trobava líder de grup per a disputar amb garanties el play off d’ascens a la segona divisió del futbol espanyol. Unes 13000
ànimes acompanyaven a l’equip cada diumenge en Castalia.

Des del desconcert, no érem conscients
dels temps tan difícils que ens anava a tocar viure.
Totes les famílies des de les seues llars
es feien a aquesta nova vida, de la millor
manera que sabien i podien, es pintaven
dibuixos d’ànim als sanitaris, es dibuixaven els lemes de “tot eixirà bé”, ens anàvem acostumant al teletreball, als ERTES, a fer els deures amb els més xicotets
i com podíem buscàvem activitats per a
fer més suportable el confinament total.

A més, any de jocs Olímpics, el mes de juliol es disputarien a Tòquio els jocs.
A escassos dies de les nostres benvolgudes
festes de la magdalena, el consell de ministres
en sessió extraordinària va aprovar el confinament general del país, quedant suspés tot,
les nostres festes de la magdalena, futbol, tancament de comerços, tancament de col·legis…
La situació sanitària manava i l’important
era preservar la salut de les persones i evitar
el col·lapse sanitari.

Moltes persones van començar a fer esport a casa, bé ballant, bé fent reptes que
se’ns proposaven des de les xarxes socials,
fent exercicis físics…al mateix temps que
véiem imatges en televisió que ni en els nostres pitjors malsons haguérem imaginat.

S’apagaven indefinidament les llums de
l’estadi Castalia i anàvem sent conscients que
temporalment no veuríem tampoc les llums
de les nostres gaiates.

Por a la incertesa, a contagiar-se de la
covid-19, al fet que els nostres familiars o
amics acabaran ingressats o en l’UCI, o
en el pitjor dels casos morint.
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Psicològicament van ser temps difícils per
a tots, ansietat, tristesa, insomni, malsons,
tedi, incredulitat… Eren emocions que es colaven en els domicilis dels espanyols. Les consultes telemàtiques amb psicòlegs es van disparar, i la lectura positiva d’això, és que qui
ho necessitava i li ho podia permetre, va tindre la valentia de saber demanar ajuda. Uns
altres es recolzaven en eines d’ajuda disponibles en la xarxa.
Per traure una cosa positiva d’aquests
durs moments, és que part de la població es
va acostar a la psicologia, trencant el tabú
que als psicòlegs només acudeixen els “bojos”,
aprenent per tant que cuidar-se la ment és el
mateix que cuidar-se el cos.
Mentrestant els esportistes, des de les seues
cases, continuaven preparant-se per a la volta
a la competició, una volta que era incerta en
el temps. Molts d’ells es van fer amb bicicletes estàtiques, el·líptiques per a córrer, pesos
i tots els materials de gimnàs dels quals es
podien disposar. Perquè l’esportista havia de
mantindre la seua condició física, continuar
cuidant el seu pla nutricional i exercitar-se
mentalment per a la volta a la “normalitat”.

quedarà per sempre en el record de tots
els castellonencs i castelloneros. Perquè
després del xiulet final contra la UE Cornellà l’equip va saltar al Roserar amb la
samarreta commemorativa de l’ascens a
segona i en el coll, el mocador verd que
amb tant d’orgull lluïm cada diumenge
de romeria cap a la blanca ermita.
Durant el 2021 a penes vam poder
gaudir del nostre equip en segona divisió
per la situació sanitària, i tampoc de les
nostres festes de la magdalena. Veure els
estadis buits o amb un aforament tan limitat, era una cosa nova per als nostres
esportistes, perquè si d’alguna cosa podem presumir a Castelló, és de tindre una
afició bonica i entregada. I tant equip
com afició van viure amb nostàlgia està
situació.

A mesura que transcorria el confinament
i posteriorment s’anava passant de fases, l’esportista anava veient la llum al final del túnel, encara que eren conscients que la “nova
normalitat”, seria complicada.
Transcorregut el temps, l’RFEF, va donar
per conclosa la lliga, sent el CD Castelló campió d’aquesta, així que jugaria el play off d’ascens en seu única, a Màlaga.
Lamentablement els JJOO, van quedar
cancel·lats i van ser ajornats a l’estiu del 2021.

Gràcies a la millora sanitària, per la
contenció del virus i l’alt percentatge de
vacunació, aquest 2022 podrem tornar a
gaudir de les nostres festes de la magdalena, i per si no fos prou de gaudir el centenari del club, que el 22 de Juliol, complirà
els seus 100 anys d’història.

El més significatiu que té Castelló, sempre
dic que són les nostres festes de la magdalena
i el nostre benvolgut CD Castelló. Malgrat la
tristesa que els aficionats no pogueren gaudir
de veure al seu equip disputar el play off d’ascens a segona divisió i que els castellonencs
ens quedarem sense festes de la magdalena,
David Cubillas, capità del CD Castelló, ens
va brindar un moment extraordinari que

Immersos l’any del centenari i amb
l’equip en llocs de play off, esperem culminar un 2022 històric, en què donem
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carpetada a la pandèmia, i puguem celebrar
l’ascens del club a la categoria de Plata.

ment que amb el gradual augment d’aforaments que …! I les palmes tornaran a
sonar…!

Potser, la paraula exacta per a definir al
que ens hem enfrontat, siga resiliència, aquesta capacitat humana que sale en els pitjors
moments i que ens fa més forts després de
la dura situació viscuda. És important, que
mantinguem l’aprés durant aquests dos anys,
i que continuem cuidant el nostre cos i la nostra ment.

Bones festes i PPO

María Valls
Psicòloga esportiva
Fundació Albinegra- CD Castelló.

Siguem responsables durant la nostra setmana gran i mantinguem el ferm convenci-
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ROMERIA DE LES

CANYES,
CAMÍ D’ESSÈNCIES

S

i allò essencial roman invisible als
ulls, com va deixar escrit Saint-Exupéry, la nostra societat de la imatge
s’allunya amb passos de gegant dels seus orígens, d’allò que les explica en la seua base, en
una fugida cap endavant sense referents ni objectius definits. Cada vegada resulta més necessari fer l’esforç de tancar els ulls a les pantalles
que regeixen les nostres vides per mirar cap endins i preguntar-nos qui som sense confondre
l’operació amb la de mirar-se el melic. Ens cal
una mirada neta, sincera i sense prejudicis per
a comprendre la nostra identitat del segle XXI,
en tant que individus lliures però també com a
poble.

mateix trauma de maneres molt diferents,
perquè el seu context i la seua cultura els
defineixen en tots els àmbits, també en la
resposta als grans reptes del nostre temps,
als desafiaments del present.

Aquesta necessitat s’ha fet palesa de forma
especialment evident en els dos últims anys. Si
la globalització havia impactat en la nostra
forma de viure, desdibuixant molts trets que
diferenciaven les societats, la pandèmia ens
ha colpit recordant-nos de forma freda i tràgica que tot i que els problemes de salut també poden ser globals, les societats fem front al

Per aquest mateix motiu, perquè vivim
amb nostàlgia l’espera per reprendre la
plena normalitat de les nostres vides anterior a la Covid-19, tots tenim imprès al
cor el recull de sensacions que acostumaven a provocar-nos els moments àlgids de
les festes viscudes al llarg de les nostres vides. Sensacions compartides al ritme dels

L’any 2020, Castelló va veure com les
seues festes de la Magdalena s’esvaïen en
qüestió d’unes hores, quan la ciutat ja intuïa l’aroma de les traques i els sabors de
la gran cita anual amb l’alegria col·lectiva.
Des de llavors, i paradoxalment, els castellonencs hem tingut molt de temps -massaper enyorar les nostres festes en tant que
celebració i exaltació de les senyes d’identitat que ens uneixen.
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pasdobles i la cadència de les mascletades, moments en ens han deixat una empremta innegable i embriagant. Potser per això, ara més que
mai podem valorar millor el valor de la nostra
festa en la seua essència, alliberada de les circumstàncies que la fan diferent cada any, quedant-nos amb allò que és permanent.
La festa té un paper catalitzador de les
emocions individuals i pairals, i la Romeria de
les Canyes esdevé un motor que impulsa la setmana magdalenera, pero abans que això, és un
camí que sintetitza les essències de la celebració i que troba les arrels en la tradició, una tradició que no és immutable perquè s’alimenta de
cada moment històric. Així, l’antiga processó
penitencial ha crescut i s’ha eixamplat sumant
al seu caràcter religiós un vessant laïc per fer
gaudir a diferents generacions i sensibilitats en
torn a una idea de celebració compartida. És
aquesta una connexió clau perquè el conjunt de
la societat adopte com a pròpia la celebració i
la visca a la seua manera, sempre respectuosa
de la resta i orgullosa dels orígens compartits,
d’aquelles generacions d’avantpassats que van
habitar el Castell Vell.

llor escenari, acompanyats de l’aroma de
la flor de la tarongina i amb la primavera
tocant a la porta. Impossible no enamorar-se, impossible no tornar.
Si Castelló es resisteix a la despersonalització que impulsen el temps en el segle
XXI, ho fa gràcies a les generacions que van
perpetuar la tradició de la Romeria al llarg
dels segles, transmetent les històries del
trasllat a la Plana. Un esperit obert, d’inclusió, generós com una mare i apassionat
com ho som es fills de la Mediterrània.

Perquè sobretot, la Romeria és l’etern retorn de cada primavera, documentat des del
segle XIV, a aquell solar pairal. Una celebració
en què hui en dia es dónen la mà els motius religiosos i cívics, el record de les velles rogatives
penitencials contra les pestes de l’Edat Mitjana
i la commemoració de la partida de naixement
de la ciutat, signada a Lleida per Jaume I l’any
1251 en forma de Privilegi de Trasllat a la Plana, un instant històric capturat pel talent de
l’escultor Viciano a l’estàtua del Conqueridor
a finals del XIX.

El poble protagonitza la festa, i això és
part de les seues essències. No hi caben succedanis per a la participació popular, perquè aquest és un del seus signes d’identitat.
Magdalena també vol dir retrobament amb
els amics, amb familiars, amb veïns i veïnes.
I la Romeria implica sempre reencontre,
eixe tipus de casualitat que et posa al costat d’algú que, a mig matí, reconeix entre
tantes veus la d’un amic de la infantesa, o la
d’un cosí llunyà, o la de la teua neboda que
fa per primera vegada el camí lluny de la
família, amb la seua colla del barri.

Si la Magdalena és sinònim d’inundació popular dels carrers -on hi són tants castellonencs
i castellonenques, la resta de l’any?-, la Romeria implica la invasió del terme municipal camí
de la blanca ermita, una invasió incruenta en
la qual la participació popular es desborda i en
la qual caminem junts els fills i filles de Castelló -de primera, segona o vuitena generació- i
els ‘benvinguts i forasters’ de la cançó. És una
lliçó accelerada de castellonerisme en el mi-

Sense límits estrets
Per arribar al moment actual, a aquesta Magdalena que desperta l’expectativa
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del calendari des del mateix moment que el
pengem a la paret al mes de gener, va haver
d’existir 1945, l’any en què van esdevenir les festes principals de la ciutat a partir d’eixe orgull
de genealogia que Bernat Artola immortalitzaria dos anys després als versos del Pregó: “no volem límits estrets d’ambicions massa modestes”.

nitencial i d’acció de gràcies, del qual tenim la primera notícia documentada l’any
1374. Són aquestes, de fet, les raons que van
permetre que la Romeria assolira el rang
de de Bé d’Interès Cultural l’any 2017, set
anys després de ser oficialitzat el caràcter
d’interès internacional de les festes.

Però l’orgull sense memòria és un mirall,
una caixa buida. Per això cal recordar tots els
significats que reuneix la Romeria, tots els trets
que la distingeixen i que fan d’ella la millor síntesi de la identitat del nostre poble: el primer
significat és la commemoració històrica, que
porta cada tercer diumenge de Quaresma el
poble de Castelló al lloc que va acollir els primers castellonencs de la primitiva vila, la que
va conèixer Jaume I en el temps de la Conquesta. El segon ingredient és el ritus d’afirmació
col·lectiva de la identitat pairal, perquè és la
germanor i l’orgull de pertinença a la ciutat el
que es posa de manifest en caminar junts cap
a l’ermita del Castell Vell. I el tercer, que va ser
el primer en sentit cronològic, és la romeria pe-

La simbiosi entre ciutat i festa, més
enllà de 1945, va fer-se definitiva set anys
després, a través de la celebració del setè
centenari del Privilegi de Trasllat, quan
per primera vegada es va celebrar dins del
programa oficial l’homenatge al Rei en
Jaume als peus del seu monument, refermant-se la doble identitat de festa d’origen religiós i sentit de commemoració
fundacional. El fet que aquesta duplicitat
guanyara pes precisament abans de l’eclosió demogràfica de les dècades immediatament posteriors explica la seua presència
en l’imaginari col·lectiu de les generacions
actuals, contribuïnt a la seua acceptació i
màxima popularitat.
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El secret es troba a trenc d’alba d’un diumenge màgic, quan Castelló sencer sent com a
pròpia la crida del pregoner. Tots i totes sabem
que no es tracta tan sols anar de festa, sinó que
estem convocats a una cita que va molt més enllà. Ens trobem al Mercat Central per agafar la
nostra canya amb la cinta verda i ens mirem
amb la il·lusió renovada del xiquet més menut,
que de sobte no entén com és possible veure
tants adults contents de bon matí. És el fruit
d’una crida sorgida de la memòria col·lectiva, i
no calen més excuses per a celebrar la primera
llum del matí al so de les cançons i amb el fons
dels masclets, a la plaça Major.
Després d’acabada la missa a Santa Maria,
quan la suma de milers de portadors de canyes
inicia la seua ruta pel carrer Major, més d’un
pare, més d’una mare, li comencen a contar als
seus fills per primera vegada la llegenda de la
nit en què els nostres avantpassats van baixar
a la Plana, en mig d’una tempesta, i com va haver de lligar els seus fills a una gaiata, enlluernant les ombres amb un fanal per obrir-se pas
entre les tenebres. La història compartida segons la qual els xiquets portaven un pa en forma de rotllo al coll i els majors aprofitaven la
llargària de les canyes per explorar el terreny
pantanós que havien de travessar. L’origen dels
símbols compartits, quan tot va començar.

units mentre es pregunten si arribaran a
temps abans de la mascletà, o el que és el
mateix, abans que la comitiva oficial. Ja
a l’esplanada, els romers senten la satisfacció del deure complit, un any més, i ho
celebren amb una mirada a l’ermita i un
altra al cel, en record dels que ja han fet
la seua Romeria final, els qui en un altre
temps van compartir aquestes mateixes
sensacions inoblidables del tercer diumenge de Quaresma.
El significat de la jornada és inseparable de la seua evolució històrica, amb
molts detalls que es perden en la nit del
temps i altres dels quals el ritual replegat
en la Consueta ens ha deixat empremtes
que romanen significatives. Com la clara
separació del paper de cadascú, el que s’espera dels actors de la part cívica i religiosa,
o com els ‘tempos’ marcats al llarg de l’itinerari i simbolitzats en el moment en què,
al Primer Molí, el preste de la Romeria es
lleva la capa pluvial. O com els càntics de
la Colla de Cantors, amb la senzilla majestuositat del O Vere Deus escampant-se
per la Concatedral i després, solemnitzant
seriós el pas dels romers.

Encara sona la campana Vicent en arribar
a Maria Agustina, repicant com a comiat dels
romers mentre la multitud es fa a un costat per
veure passar la comitiva oficial, les Reines de
les Festes amb les seues corts d’honor, i el clergat, i la Junta de Festes. I la corporació municipal. Tot ajuda a simbolitzar la fusió de les dues
ànimes de la festa, que caminen juntes sense
barrejar-se. Afany religiós i voluntat de celebració cívica, l’equació perfecta de la Romeria.
A Sant Roc de Canet, quan els romers descansen, la iaia recorda les seues primeres romeries de xiqueta –“ai fill, com ha canviat tot!”- i
en el fons, s’alegra en comprovar que allò essencial roman intacte. Com intacta és la visió
de l’ermitori de la Magdalena, blanc i lluminós,
quan s’apropa la multitud, un calidoscopi natural de famílies, amics i coneguts que marxen

Són signes que remarquen la importància del dia en què tornem a la rabassa maternal, per sentir com retrobem, un dia a
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clau de descans en el camí, i durant el XVIII la cita anual esdevé més i més popular,
adquirint l’ermita de la Magdalena la seua
forma actual després d’una reconstrucció.
Ja en 1750 els cronistes destaquen que la
rogativa ha consolidat un doble caràcter:
acció de gràcies i memòria del trasllat de
la població al pla.
No obstant això, els vaivens de la història també formen part de l’essència de
la Romeria: lluny d’una estabilitat mantinguda al llarg de les dècades i dels segles,
l’acte central de les actuals festes fundacionals de la ciutat ha estat sotmès en molts
moments històrics a la inestabilitat, tant
perquè hi ha períodes en què per diferents
circumstàncies -com la pesta a l’Edat Mitjana o ara el virus de la Covid-19- no s’ha
mantingut la seua realització com per altres motius com les difícils relacions entre
el clergat i l’Ajuntament. Així, val a recordar episodis com el del primer terç del segle
XIX, quan malgrat registrar-se nombroses
referències en la documentació municipal
considerant la Romeria com a “processó de
rogativa a Santa Maria Magdalena” amb
al·lusió expressa al sentit d’obligació cívica de la celebració, és manifesta l’absència
de la corporació municipal a l’acte, que es
manté únicament per la voluntat del clergat parroquial i un sector del poble. En
1831, un acord municipal disposa l’assistència de tots els regidors. I vint-i-un anys després, en 1852 i amb ocasió del sisè centenari
de la fundació de la ciutat, s’incorpora el
simbolisme de la canya verda.

l’any, el nostre primer espai compartit com a
poble. Un dia excepcional que esdevé meravellosa rutina en què s’exalten el sentit de pertinença i la germanor. Com la dolçaina i tabal
barrejats amb la pólvora, que ens remeten als
aromes de les nostres primeres festes, del temps
en què contemplàvem tot amb ulls nous, amb
l’expectació de les grans estrenes. Símbols com
la canya que ens ajuda a fer el camí i el rotllo
que ens espera com a culminació d’un matí de
joia i bromes per camins d’horta, testimonis
muts del pas dels segles, de tants romers i tantes romeres que ens van precedir per les mateixes dreceres.
L’ermita com a revers d’Ítaca -el destí és conegut i la ruta, nítida- i alhora, com a signe que
allò que importa és el camí, l’aprenentatge perpetu, el retorn anual per a recordar la lliçó de
la història de Castelló. El nexe que uneix passat
i present, que lliga els joves de hui amb els d’un
altre temps, aquells qui van trepitjar el turó
dels orígens en segles passats, potser en el XVI,
quan el Consell municipal impulsava la processó per implorar a Déu la pluja, remei contra
la sequera que castigava els nostres camps. En
aquell temps, la Romeria es duia a terme el tercer dissabte de Quaresma, i així es mantindria
fins que el bisbe de Tortosa la canviara a l’endemà, el diumenge. En el segle següent, en 1652,
es beneeix l’ermita de Sant Roc de Canet, fita

Definitivament consagrada en el seu
caràcter multitudinari després de l’impuls de 1945, la Romeria de les Canyes ha
mantingut les seues essències mentre tot
canviava al seu voltant, mentre Castelló
creixia i creixia, mentre s’hi incorporaven
successives onades de nouvinguts, mentre
la societat avançava en una secularització evident i quan la globalització transformava l’economia. La ciutat ha mutat,
s’ha fet gran i universitària des d’un seu
tarannà obert i europeu, viu en primera
142

GAIATA CRÈMOR
generacions. Que són ells i elles els qui estan cridats a continuar escrivint una gran
història de germanor i continuïtat.

fila els canvis que imposa la digitalització i assisteix a la irrupció d’una nova generació que
mira el món amb uns ulls molt diferents als dels
seus avantpassats. Podria cedir-se a la temptació d’acceptar que tot ha canviat i res és com
era. Però la importància de la Romeria entre
els castellonencs de totes les generacions ens
ensenya que hi ha coses que perduren perquè
formen part de la identitat local i passen de
pares a filles, de mares a fills, transmetent un
respecte a la tradició capaç de sobreposar-se a
qualsevol canvi.

La Romeria continua sent en l’actualitat manifestació de la voluntat de ser de
Castelló, projecció de futur d’una ciutadania que en ple segle XXI es referma en el
seu ser col·lectiu per a transmetre la tradició als seus fills i filles més menuts, sense
renunciar a la modernitat i amb un evident sentit de responsabilitat col·lectiva.
L’engrandiment de les festes continuarà
després de la pandèmia, però l’ambició
de créixer ha d’anar acompanyada del
respecte als avantpassats i a les essències
que trobem manifestes en cada signe del
tercer diumenge de Quaresma, a cada pas
de la Romeria, en cadascun dels moments
simbòlics que la composen, de la missa de
romers a l’arribada entre tocs de campana
a l’ermita de la Magdalena, i a les últimes
llums del dia que acompanyen als romers
de la Tornà. És un dia, però no és un dia
més. És el dia en què Castelló reviu el seu
passat amb voluntat de futur. Ni més ni
menys.

Ningú sap com serà el futur, entre quantes
noves dificultats haurà d’obrir-se pas la tradició. El turbulent present ens porta a fer-nos
preguntes sobre la societat que ve, sobre com
ens canviarà la tecnologia, sobre fins a quin
punt les formes de vida es veuran alterats en les
pròximes dècades per fenòmens com el canvi
climàtic o les noves maneres de relació que ens
porta Internet. Ningú pot avançar-se als esdeveniments, però els castellonencs sabem que el
secret de mantenir la identitat del nostre poble
depén de nosaltres mateixos. D’eixa educació
en les tradicions pairals que es comunica de la
forma més efectiva, amb l’exemple, cada tercer
diumenge de Quaresma, quan tota una ciutat
adreça els seus passos cap al Camí dels Molins
i explica als més menuts que formen part d’una
cadena històrica, d’un fil invisible capaç d’unir

Ximo Górriz i Plumed
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CRÈMOR
DISSABTE 19 DE MARÇ

DILLUNS 21 DE MARÇ

12.00 h:

Anunci oficial de Festes i Mascletà en
la plaça del Primer Molí.

10.00 h:

Cavalcada Infantil.

13.00 h:

Inauguració de la carpa de la gaiata 18
en la plaça d’Espanya.

12.00 h:

Obertura de la carpa.

16.00 h:

Cavalcada del Pregó. Carrer Governador i avinguda Casalduch fins a l’avinguda Borriana.

20.00 h: Encesa de les Gaiates a la Plaça
d’Espanya.

19.00 h:
23.00h:

DIMARTS 22 DE MARÇ

Actuació en la plaça d’Espanya del
grup “Rumba Sound”.
Trasllat dels nostres monuments al carrer Sanahuja.

DIUMENGE 20 DE MARÇ
7.00h:

10.00 h:

Obertura de la carpa.

11.00 h:

Visita de les Reines i les seues
corts d’honor al sector.

16.00 h:

Lliuraments de premis.

22.00 h:

Sopar de pa i porta.

DIMECRES 23 DE MARÇ

Repartiments de canyes i cintes en la
Plaça Major.

10.00 h:

Obertura de la carpa.

8.00 h:

Romeria de les canyes.

11.00 h:

Animació Infantil.

19.00 h:

Tornà de la Romeria i Processó de Penitents.

17:00 h:

Xocolatada popular i animació
infantil.

20.00 h:

Desfilada de gaiates.

18:00 h:

23.00 h:

Trasllat dels nostres monuments al
sector.

Actuació i taller oferit per la Conlloga Muixaranga de Castelló.

22.00 h:

Sopar de pa i porta.
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DIJOUS 24 DE MARÇ

DISSABTE 26 DE MARÇ

10.00 h:

Obertura de la carpa.

10.00 h:

Obertura de la carpa.

14.00 h:

Dinar popular.

15.00 h:

Ofrena de flors a la Mare de Déu
del Lledó.

22.00 h:

Actuació de l’Orquestra “Top
Zero”.

20.00 h: Actuació del “trio Tabú”.
22.00 h:

Sopar de pa i porta.

DIVENDRES 25 DE MARÇ
10.00 h:

Obertura de la carpa.

14.00 h:

Dinar popular.

17.00 h:

Actuació del grup “Cositas Buenas”.

22.00 h:

Sopar de pa i porta.

DIUMENGE 27 DE MARÇ

147

10.00 h:

Obertura de la carpa.

14.00 h:

Concurs de paelles.

18.00 h:

Trasllat dels nostres monuments
al magatzem municipal.

23.00 h:

Magdalena Vitol.
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Ajuda Familiar
SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I NETEJA INDUSTRIAL

C/ Carcaixent, 412005 Castelló
964 25 71 81 - 629 94 34 41
ayudafamiliar@ayudafamiliar.es
www. ayudafamiliar.es
---------------------------------------------------------------

PERRUQUERIA UNISEX
675 188 481
Cami Serradal, 94 sota 6 |12100 Grau de Castelló
154
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els desitja
UNA FELIÇ MAGDALENA

MODA
Dona i Home
LLENCERIA
MERCERIA
DETALLS PER A BEBÉ
ARREGLAMENTS DE ROBA
AV. CARDENAL COSTA, 19 -baix
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BAR
ALCAÑIZ
Especialitzats
en tapes i esmorzars
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Llibreria Papereria Llepolies Regals

MERCERIA ANNA

Plaça Escola Pies, 10. C.P. 12002 Castelló
Te./ Fax: 964 257 533
e:mail: ariotcisa@yahoo.es

LLENCERIA - PIJAMES
PATCHWORK - LLANES
REPARACIÓ DE MÀQUINES
BRODATS - PUNT DE CREU
CURSOS I MOLTES
MÉS COSES

LLIBRES DE TEXT
LLIBRES DE LECTURA
MATERIAL ESCOLAR
MATERIAL D'OFICINA
REGALS
DETALLS COMUNIONS
JOGUINES
FOTOCÒPIES
SERVEI FAX

AVDA. DOCTOR CLARÀ, 11
CASTELLÓ 12002

600 709 754
SEGUEIX-NOS A:

&

Confeccions
Pitarch
des de 1958

Roba Tradicional i complements

Alejandrina
Pitarch
C/ Major, 92 - 12001 Castelló
Tel. 964 22 59 43
E-mail: confeccionespitarch@gmail.com
www.confeccionespitarch.es
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TÈXTILS - LLAR

CORTINES
ROBA DE CASA
BATES
PIJAMES
MAJOR, 48 - CASTELLÓ
Tel. 964 22 48 33
marta.miralles.montanes@gmail.com

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ, AEROTÈRMIA
DESHUMIDIFICADORS
TRACTAMENT D'AIGUA
I ELECTRODOMESTICS
Sant Francesc, 40
Tel. 964 21 25 79
12002 CASTELLÓ
E-mail: font@fontclima.net
www.fontclima.net
Botiga i Exposició a: Castelló
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TABERNA
Karagols 2.0

Plaça Escoles Pies, 12
Tel. 649 561 333
12002 CASTELLÓ
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