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REDACCIÓ / CRISTINA ROMA 

El Dr. Xavier Cante-
ro és metge de famí-
lia al CAP Igualada 

urbà i recentment ha rebut 
el reconeixement de la  So-
cietat Espanyola de Medici-
na de Família i Comunitària  
(SEMFYC) per la seva im-
plicació en la lluita contra la 
covid-19 des del minut zero, 
en el confinament de la Con-
ca d’Òdena, en concret des de 
l’hospital de campanya que es 
va instal·lar davant del Centre 
d’Atenció Primària  Igualada 
Urbà.
Ara que fa dos anys de l’inici 
de la pandèmia i del confi-
nament de la Conca, parlem 
amb ell tot fent-ne un repàs.

Ara que fa dos anys de l’inici 
de la pandèmia, mirant en-
rere, què et ve al cap?
La veritat és que després de 
dos anys, en què ningú pen-
sava que la pandèmia durés 
tant temps, fent una mica de 
retrospeciva, recordo ja haver 
llegit algun llibre d’experts en 
pandèmies que diuen que per 
arribar a una “normalització” 
de la malaltia es podria tar-
dar cinc anys, i ara tot just en 
portem dos... 
Avui dia tinc assumit que 
haurem de conviure amb 
això, amb les pujades i bai-
xades de la malaltia. Per altra 
banda tinc com dos senti-
ments: al principi de la pan-
dèmia -durant gairebé dos 
mesos- en l’arribar a casa el 
primer que feia era despu-
llar-me a l’entrada i passar per 
la dutxa. Em posava el pijama 
i m’asseia amb la meva famí-
lia a fer veure que parlàvem 
d’altres temes. Actualment el 
sentiment és: quan podrem 

recuperar allò que hem per-
dut? tot sabent que hi ha una 
part que no la recuperarem 
i això em provoca un senti-
ment de dol. 
Al principi era diferent, paties 
per la gent, per com ho esta-
va passant, era un sentiment 
molt mèdic i, malgrat que 
acabaves molts dies plorant, a 
la vegada tenies el sentiment 
que érem molt útils. 
L’Atenció Primària ens vam 
arromangar de seguida per 
posar-nos per feina. Si el dia 
12 de març de 2020 tanca-
ven perimetralment la Conca 
d’Òdena, el dia 23 ja teníem 
la carpa muntada davant el 
CAP i el 24 ja estàvem fent 
ecografies pulmonars, que va 
ser un aprenentatge nou. El 
dia 27 de març començàvem 

a fer cursos d’ecografies per a 
equips sanitaris d’altres llocs 
i encara en continuem fent. 
Són uns cursos que exportem 
fins i tot a altres països.
Mirant enrere penso que el 
fet de tancar la Conca d’Òde-
na ens va ser fins i tot positiu 
perquè ens va obligar a posar 
tota la carn a la graella a ni-
vell professional, ens va servir 
per aprendre molt, per estu-
diar molt.
També veig que ha estat es-
pectacular i positiva la capa-
citat de treball en equip que 
hem tingut a la Primària, 
començant per l’administra-
tiu sanitari, les auxiliars d’in-
fermeria, les infermeres i els 
metges. L’Atenció Primària 
hem estat un mur de conten-
ció davant la malaltia.

I ara, el sentiment que tinc 
és diferent, és una sensació 
una mica com un estrès post-
traumàtic. Tens la sensació 
de tenir moltes petites ferides 
que no s’han acabat de curar. 
I una de les angoixes que ens 
volten ara a la Primària és 
com tornem a fer de metges 
de família, no només de met-
ges de família en covid. 

Haurem d’aprendre a con-
viure amb la covid, a partir  
d’ara?
Mira, al principi es parlava 
molt de les UCIs, de les se-
qüeles que deixa la malaltia, 
dels morts (pensa que els 
primers mesos hi havia dies 
que teníem 6 o 7 persones 
que s’havien mort al domici-
li). Però després, al cap d’un 
temps, apareix una persona a 
la consulta i em comenta que 
feia tres mesos que havia pas-
sat la covid i encara es troba-
va malament: la PCR encara 
positiva, febrícula, i això et 
fa pensar: com es comporta 
aquest “bitxo”? I apareix el 
tema de la covid persistent.
Per altra banda hem  de veure 
com acceptem l’entendre que 
la covid es queda i com això 
ho incorporem a la nostra 
tasca de sempre de la medici-
na de família. Els equips sani-
taris, la societat científica, els 
pensadors, ja estan elaborant 
documents de com s’ha d’or-
ganitzar l’Atenció Primària a 
partir d’ara i com s’hi incor-
pora aquesta covid. Això ja 
ho havíem començat a fer i 
l’arribada de l’òmicron va ser 
un cop fort, perquè se’n va 
anar una part de la tasca feta 
en orris; va ser un cop molt 
fort per als professionals de la 
salut.
Hem d’assimilar que la covid, 

a partir d’ara, es mantindrà 
en una situació d’estabilitat 
pandèmica. És un virus i fins 
ara no hi ha cap medicament 
que curi cap mena de virus, 
només hi ha tractaments pal-
liatius. Hem de tenir clar que 
es quedarà entre nosaltres 
i haurem, de conviure amb 
ella.

Les vacunes han estat fona-
mentals per al control de la 
malaltia?
Penso que el que ha fet l’Aten-
ció Primària amb el tema de 
la vacunació és excepcional 
i tots els que hi estem treba-
llant hi hem estat implicats. 
Les vacunes han demostrat 
que són eficients en moltes 
malalties i ara només cal que 
es vagi fent millores de les va-
cunes per permetre anar pal-
liant els efectes de la covid.

L’Atenció Primària, com 
sempre, ha estat i està al peu 
del canó. Us heu sentit valo-
rats?
L’Atenció Primària ha tingut 
la capacitat d’organitzar-se i 
reorganitzar-se cada vegada 
que hi ha hagut un entrebanc 
per sempre estar al peu del 
canó. Tenim molt clar que 
nosaltres no podem tancar. 
Al començament tothom ho 
entenia tot i a Igualada -que 
és el lloc que jo conec- el 
comportament de la gent ha 
estat excepcional; però des-
prés de dos anys la població 
està molt cansada i arriba un 
moment que quan els canvien 
una visita per tercera vegada, 
la gent s’enfada, és normal.

Les visites als CAP torna-
ran a ser com abans o algun 
dels canvis fets en pandèmia 
quedaran?

Dr. Xavier Cantero, metge de família: “La covid es quedarà 
entre nosaltres i hem d’aprendre a conviure-hi”
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