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Desenes de treballadors han passat aquest dijous per Can Ribas I Foto: Xavier Solanas

Aquest dijous, 256 treballadors i treballadores dels polígons industrials de les
Franqueses han participat en l'acció organitzada per Pimec i Mutuacat per detectar
possibles casos asimptomàtics de Covid. Les dues entitats, amb el suport de
l'Ajuntament i l'Associació de Polígons de les Franqueses, han instal·lat tres carpes a
l'exterior de Can Ribas, on sis professionals sanitaris qualificats i certificats han fet tests
ràpids d’antígens a les persones prèviament inscrites i corresponents a 19 empreses dels
polígons.

L'objectiu de l'acció, que porta per nom Pimec Free Covid, era detectar possibles casos
asimptomàtics, que en el cas de les Franqueses s'estimava que serien 3 o 4 pel nombre
de proves previstes. Tot i això, cap de les persones que s'han fet el test han resultat
positives. Segons el president de Pimec al Vallès Oriental, Daniel Boil, hi ha hagut molta
demanda per fer les proves i en el cas de les Franqueses ha calgut tancar les inscripcions
perquè "no donàvem l'abast".

Boil també ha explicat que "cal prendre mesures per garantir l'activitat econòmica
segura", i en aquest sentit l'alcalde Francesc Colomé ha indicat que accions com aquesta
serveixen per equilibrar els qui posen per davant la salut i els qui hi posen l'economia.
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"Aquí cuidem la salut i l'economia, és una barreja de les dues coses", deia, i apuntava
que aquests tests ràpids s'haurien de poder extrapolar a la cultura o els restaurants.

Leo Martínez, adjunt a la direcció general de Mutuacat, explicava que els tests
d'antígens són "econòmics" i "eficaços", ja que detecten un 97% dels casos positius. A
més, també són "molt ràpids", ja que en només 15 minuts s'obtenen els resultats i es pot
informar l'usuari dels resultats i actuar immediatament.

Finalment, el president de l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons
Industrials de les Franqueses, Jordi Deumal, es mostrava satisfet de la resposta de les
empreses i apuntava que "és un gran avantatge poder fer tests ràpids i còmodes que
donen tranquil·litat i seguretat en el treball".

Més tests d'antígens

L'objectiu de Pimec i Mutuacat és estendre aquestes proves de detecció ràpida pel
màxim de polígons possibles del centenar que gestiona Pimec, i fins i tot en empreses
de més de 20 treballadors que ho sol·licitin, "una acció que ja hem començat a
organitzar", confirmava el secretari general de Pimec, Antoni Cañete.

Les Franqueses ha estat el segon municipi català on s'han dut a terme després de les que
es van fer la setmana passada a Sant Quirze del Vallès. Boil també ha confirmat que
Granollers pot ser un dels pròxims municipis de la llista.
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