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Les manifestacions estaran
permeses a Catalunya tot i les
restriccions socials
Presidència aclareix que es podran celebrar si es compleixen les normes de
distància social, ús de mascareta i higiene de mans

Diada de l'any passat. | Adrià Costa

Les restriccions de trobades socials no afectaran les manifestacions, ssegons ha aclarit aquest
dilluns Presidència poc després que Quim Torra anunciés que quedaven prohibides les reunions
de més de deu persones arreu del país
(https://www.naciodigital.cat/noticia/207672/govern/prohibeix/reunions/mes/deu/persones/tot/pais)
. Les manifestacions, segons aquestes fonts, es podran celebrar si compleixen els requisits de
l'ús de la mascareta, de la distància social i de la higiene de mans. D'aquí a tres setmanes hi ha
prevista la manifestació de l'Onze de Setembre convocada per les entitats independentistes,
aquest any descentralitzada i amb un component virtual
(https://www.naciodigital.cat/noticia/206339/mobilitzacio/fisica/diada/sera/davant/centenar/edificis/
govern/espanyol) . Les concentracions físiques seran davant d'un centenar d'edificis de l'Estat.
"Venen tres setmanes vitals", ha ressaltat Torra, que ha volgut enviar el condol a les persones
que han mort durant la pandèmia i ha desitjat una ràpida recuperació als pacients -672- que hi ha
ingressats als hospitals catalans. "L'esforç de finals de juliol i principis d'agost va servir per frenar
el creixement. Avui, l'índex de contagis és menor que aquell moment, i també el risc de rebrot",
ha destacat Torra, que ha apuntat que el nombre d'hospitalitzats és la meitat que a Madrid. La
https://www.rubitv.cat/noticia/7450/manifestacions-estaran-permeses-catalunya-tot-restriccions-socials
Pagina 1 de 2

segona onada que es viu ara, però, és "diferent", perquè hi ha 8 menors d'edat ingressats, i gent
jove afectada severament pel coronavirus. "Hem d'estar alerta pels comportaments socials", ha
dit.
A banda de la restricció imposada sobre les reunions socials, el president també ha puntualitzat
que es mantenen vigents les últimes prohibicions, com és el cas de fumar al carrer quan no es
pugui mantenir la distància social i la de consum d'alcohol al carrer. L'oci nocturn estarà tancat, com
en les últimes setmanes, i també romanen vigents les limitacions sobre la restauració, que ha de
cessar l'activitat a la una de la nit.
[noticiadiari]2/207674[/noticiadiari]
Abans de la compareixença, Torra s'ha reunit amb membres del Govern per analitzar la situació ja
amb les dades d'aquest dilluns sobre la taula. Els contagis a Catalunya ja han superat els
120.000
(https://www.naciodigital.cat/noticia/207666/catalunya/supera/120000/contagis/mentre/risc/rebrot/
continua/alca) , 100.000 dels quals han estat detectats a través de proves PCR. El risc de rebrot
ha pujat fins als 180 punts, i s'ha de tenir en compte que el 100 ja és considerat un valor alt. De
pacients ingressats n'hi ha 672, 15 més que aquest diumenge, i a les unitats de cures intensives
(UCI) hi ha 134 per coronavirus.
Des de Prada (Conflent), Torra va anunciar ahir la posada en marxa de l'anomenada "operació
setembre"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/207646/operacio/setembre/govern/garantir/inici/curs/escolar)
, que ha de servir per garantir l'inici de curs i protegir al màxim la tornada a la feina després de les
vacances. El president va apel·lar a una "revolució de la solidaritat" entre la ciutadania per aplanar
la corba i reduir els contagis i també el risc de rebrot, que al llarg de l'última setmana no han
parat de créixer. El Govern ha provat de prendre la iniciativa amb els cribratges massius i també
amb restriccions quirúrgiques
(https://www.naciodigital.cat/noticia/207592/govern/intensifica/cribratges/restriccions/localitzades/s
alvar/tardor) com les que estan en vigor des de divendres passat a Reus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/207580/govern/imposa/noves/restriccions/reus/frenar/augmen
t/contagis) .
L'augment del risc de rebrot i les xifres de contagis, a banda, tenen un impacte polític: el president
sempre va dir que convocaria les eleccions en el moment que la sortida de la crisi sanitària
estigués "encarrilada", i de moment no ho està. En l'últim mes, per exemple, els avisos de les
autoritats han estat especialment contundents en dues ocasions: el 27 de juliol, quan es va
determinar que venien dies crítics, i en els últims dies, quan s'està intentant protegir l'inici de curs
perquè tingui la màxima normalitat possible. En tot cas, el dia 17 de setembre Torra està citat a
declarar al Tribunal Suprem per la inhabilitació i podria ser apartat del càrrec al cap de només unes
setmanes.
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