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Catalunya elimina totes les
restriccions excepte la mascareta
en interiors
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncia que l'aforament en bars i
restaurants, equipaments culturals i instal·lacions esportives a l'aire lliure serà del
100% a partir de divendres

Terrasses al centre de Barcelona | Yvelisse Teixeira

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que totes les
restriccions decauran a Catalunya a partir d'aquest divendres amb una única excepció: l'ús de
la mascareta en interior. Aragonès ha indicat que l'aforament en bars i restaurants, en
equipaments culturals i en instal·lacions esportives a l'aire lliure serà del 100%. En el cas de la
restauració, a banda, l'horari tornarà a ser l'habitual, i deixarà d'estar en vigor la restricció de màxim
deu persones per taula. "Això no pot ser un sinònim d'una relaxació total. La pandèmia no ha
acabat", ha alertat el president. "Hi ha més marge per fer compatible la salut amb la recuperació
de les activitats socials, però no som en una fase de plena normalitat", ha assenyalat Aragonès.
Només l'oci nocturn, acabat de reobrir, es mantindrà amb un aforament del 70%.
Pel que fa als equipaments culturals, en la línia del que va anunciar fa uns dies el conseller de
Salut, Josep Maria Argimon, es recuperarà la normalitat prèvia al mes de març de l'any passat. Això
vol dir que en museus i biblioteques, per exemple, decauran totes les restriccions i l'aforament
passarà a ser del 100%, el mateix que passarà a l'ensenyament universitari. En les instal·lacions
esportives a l'aire lliure, fins ara només s'hi podia encabir el 50% de les persones previstes, i ara
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es doblarà la capacitat. Aragonès ha explicat que el Procicat ha passat a situar-se en situació
d'alerta i no d'emergència en relació a la pandèmia, segons s'ha acordat aquest dimarts.
En la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu Patrícia Plaja ha celebrat que "les
dades acompanyen" i ha afirmat que la ciutadania és "molt a prop de fer moltes de les coses que
fèiem abans de la cinquena onada". "Encara estem en pandèmia, però hi ha motius per a ser
optimistes", ha continuat. Amb tot, ha fet una crida a la prudència: "Ha començat la tardor, època
de grips i malalties respiratòries, però les dades acompanyen i la ciutadania està fent bé les coses".
Ha destacat el paper de la vacunació i ha dit que la mascareta és clau quan no es pot garantir la
distància. Pel que fa a la reobertura de l'oci nocturn a finals de la setmana passada, la portaveu
ha indicat que ha funcionat "correctament" més enllà d'alguna "aglomeració".
Els indicadors de la pandèmia continuen a ratlla a Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/225600/uci-covid-pandemia-catalunya) . Segons les últimes
dades comunicades pel Departament de Salut, hi ha 97 ingressats a les UCI per Covid-19, sis
menys que el dia anterior, mentre la incidència i el risc de rebrot es mantenen a la baixa. Es
tracta d'una xifra que no es veia des del juliol de l'any passat i que contrasta amb les registrades
fa tot just un any, quan arrencava la segona onada.
[noticiadiari]2/225600[/noticiadiari]
Aquest dimarts, a banda, s'han declarat 14 altes hospitalàries que redueixen el total
d'hospitalitzats fins als 344. Això no obstant, cal tenir en compte que ens trobem enmig d'un pont
de quatre dies i les dades poden no ser 100% exactes. En paral·lel, s'han notificat 374 nous
contagis, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.034 i s'han notificat dos morts
més en les últimes hores. El global de defuncions és de 23.936 des que va arrencar la crisi
sanitària el març de l'any passat.
La vacunació https://www.naciodigital.cat/noticia/216404/covid-coronavirus-vacuna-catalunya(
dades-mapa-grafics-pandemia-salut-pfizer-moderna-oxford-astrazeneca?linkParaula=vacunacio)
continua a ritme lent. En les últimes hores només han rebut la primera dosi 2.367 persones i
3.499 han rebut la segona. Per ara, segueix sent un 82% de la població de Catalunya major de 12
anys -la que pot rebre la vacuna- qui té la pauta completa i un 83,8% que ha rebut la primera
punxada. Aragonès ha aprofitat per fer una nova crida a la vacunació per continuar pujant el
percentatge.
[plantillacoronavirus]
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