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els rastrejos s’estan fent telefònicament i, per tant, no tenim garantia que compleixin
l’aïllament».
El portaveu de la Societat Espanyola de Salut Pública (Sespas), Ildefonso Hernández, assegura que les xifres demostren
que a Catalunya hi ha «molts casos sense vincle epidemiològic».
«Ens diuen una cosa que fa mesos que diem: s’ha de reforçar la
vigilància epidemiològica. A Espanya hi ha comunitats que no
han reforçat la salut pública. Salut pública és planificar i posar
mesures de prevenció en zones
on saps que tindràs temporers»,
destaca Hernández.
/ La situació de la Comunitat de Madrid tampoc és
gaire més encoratjadora, malgrat que, segons aquest informe, només el 26% dels casos no
tenen un contacte conegut. Les
xifres d’ahir del Ministeri de Sanitat reflecteixen que a Madrid
han ingressat quatre pacients
en una uci en l’última setmana,
enfront una només a Catalunya.
Quan una persona ingressa en
una uci és perquè «ja no es pot

GRAVETAT

És la segona
comunitat amb
més casos
sense contactes
coneguts, només al
darrere de Galícia
Madrid lidera els
ingressos en ucis
en els últims
set dies, seguida
de Catalunya,
segons Sanitat
atendre des de l’atenció
primària» i perquè hi ha «focus
comunitaris», segons Gea.
No obstant, per l’investigador del Grup de Recerca de Biologia Computacional i Sistemes
Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF) Daniel López Codina, les xifres de
l’informe demostren que a Catalunya es realitza un «treball correcte». «Des del 6 de juliol es
mostra un clar control de la situació. A partir d’allà, els casos
creixen especialment a Lleida i
després a Barcelona. Per tant, si
s’han detectat 7.206 casos, dels
quals només 4.429 eren amb
símptomes, s’està portanta terme un treball correcte, en què es
detecta un nombre important
d’asimptomàtics». H

Platges i bars, sí; Grec, no
El Govern català elabora un document per resoldre els dubtes després de la reunió
amb els alcaldes H La norma prohibeix l’obertura d’equipaments culturals i esportius
REUTERS / NACHO DOCE
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Després del desconcert de la població, el poc cas de les recomanacions de quedar-se a casa
aquest cap de setmana i el maestar dels alcaldes metropolitans
per la falta de consignes clares,
el Govern va fer públic ahir un
comunicat en el qual detalla què
es pot fer i què no.
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¿Quin horari
tindran els bars
i terrasses?

1

¿Les restriccions
afecten (encara
més) la cultura?

Sí. Després de la publicació de l
document, Ada Colau va anunciar la suspensió del Grec, tot i
que va remarcar que ho fa «contra la seva voluntat» i es va mostrar molt crítica amb la gestió
del Govern. «Molta gent està
dient, amb raó, que sembla incoherent mantenir les terrasses i
les platges obertes i alhora prohibir els espectacles culturals o esportius que compleixen amb la
normativa sanitària. Però és el
que ordena el Govern. Acompanyarem els sectors afectats
per demanar excepcions que són
de sentit comú», va assegurar a
Twitter. La xarxa social ha estat
tot el cap de setmana plena de
missatges a favor de la cultura
amb l’etiqueta #culturasegura
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¿Els municipis
afectats estan
confinats?

Estrictament no hi ha confinament, però es recomana que la
població no surti de casa i es
desplaci només per als moviments essencials: anar a comprar aliments i altres productes i serveis essencials, desplaçar-se als centres sanitaris,
anar a treballar quan no es pugui teletreballar, assistir persones dependents i fer gestions inajornables. «Als municipis on les mesures són més
restrictives per la situació
epidemiològica (com actualment és el cas de Lleida i sis
municipis més del Segrià) i es
prohibeixen els desplaçaments que no són els moviments essencials detallats,
aquests desplaçaments es poden fer dins el conjunt dels
municipis que formen la unitat territorial afectada».

quiropràctica o similars. També es permeten els serveis de
suport a persones amb discapacitats que comportin contacte personal mantenint, això sí, totes les mesures de
seguretat.
Les pràctiques de conducció
de les autoescoles continuen
també estant permeses.

33 Una patrulla de la Guàrdia Urbana controla l’aforament de la platja.
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¿Es pot sortir
a fer esport
a l’aire lliure?

Sí, la normativa recull específicament l’activitat física esportiva i d’oci individualment o amb
el grup de convivència habitual
(que serà un màxim de 10 persones), i sempre amb el nombre
més petit possible de persones
per reduir el risc de contagi.
Això sí, la mateixa norma especifica el tancament al públic
dels gimnasos, poliesportius i
complexos esportius.
Sí, es permeten els esdeveniments esportius sempre que siguin a porta tancada i sense públic, amb l’única assistència de
les persones vinculades directament. Es permet també l’obertura de les piscines descobertes
«quan l’ajuntament ho consi
deri necessari».
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¿Se segueixen
fent
els casals?

Sí, els casals d’estiu o colònies es
poden continuar fent en instal·lacions esportives o piscines,
però aquestes únicament poden
obrir per a aquesta activitat, i
han de tancar després, i només
hi poden accedir les persones

vinculades a aquestes activitats.
La normativa no preveu el
tancament permanent de les
platges, però es recomana a
l’ajuntament un reforç del control del compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions, garantint
les distàncies de seguretat entre
les persones o els grups de persones i altres mesures descrites
en el pla sectorial de zones de
bany. Així mateix, la norma diu
que cal limitar l’assistència «al
grup de convivència habitual».
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¿Seguiran obertes
les perruqueries
i autoescoles?

Sí. Només es poden mantenir
els serveis amb contacte personal pròxim en el cas de servei
essencial, d’emergència o situació crítica. En aquests casos la
prestació s’ha de fer evitant el
contacte físic amb els clients
sempre que sigui possible, o bé
limitant-lo al màxim. Es poden considerar en aquests casos tots els que impliquin l’assistència a persones per criteri
d’higiene i cura personal, incloent les activitats de perruqueria, serveis terapèutics
com massatgistes, osteopatia,

Correspon als ajuntaments, en
funció de les característiques
municipals, establir un horari
de tancament de les terrasses,
els bars i altres locals similars,
que garanteixi que no hi ha activitat d’oci nocturn.
¿La restricció d’activitats
culturals, espectacles públics,
recreatives, esportives i d’oci
nocturn, afecta també les activitats de joc (bingos, casinos i
salons de joc)? ¿Està prohibit
dur a terme qualsevol activitat
extraordinària o de caràcter
temporal de tipus cultural, espectacle públic, recreativa, esportiva i d’oci nocturn? Sí que
està permesa l’obertura de biblioteques i museus amb una
funció preventiva respecte a
persones vulnerables.
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¿Poden obrir
els mercats
no sedentaris?

Sí, poden obrir perquè no està
restringida la seva activitat,
però es recomana que els ajuntaments reforcin els controls
de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments
per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat d’1,5 metres entre les persones i de 2,5 msup>2 de superfície per persona, així com la
higiene de mans i l’ús de la
mascareta. A més, per reduir la
mobilitat, es recomana prioritzar la venda de productes de
proximitat.
Pel que fa als comerços, cal
garantir el manteniment de les
distàncies de seguretat per evitar aglomeracions, tant a l’interior com en els accessos, i utilitzar mascareta. En general,
es recomana la cita prèvia o
el preavís. H

