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Segona onada de la Covid-19

La pandèmia empitjora en
espera de noves mesures

a Les reunions del Procicat i del govern no fan variar les restriccions, a l’expectativa d’una possible
revisió demà a Els científics critiquen la falta d’actuació del govern durant aquestes festes

tals catalans, un centenar
més que el dia anterior, i es
manté en 373 el nombre
de pacients a les unitats
de cures intensives. Des de
l’inici de la pandèmia, el
març del 2020, Catalunya
té registrats 403.641 infectats de Covid-19, dels
quals 1.973 han estat confirmats en les últimes 24
hores mitjançant proves
PCR o d’antígens, tests serològics o proves Elisa. Catalunya, a més, ha comptabilitzat 51 defuncions
per coronavirus en les últimes 24 hores, de manera
que el nombre total de
morts des del març ja arriba a les 17.146.

La xifra

—————————————————————————————————

1,02

de velocitat de propagació
(Rt) del virus es registrava ahir.
Vol dir que cada 100 infectats
contagien 102 persones.

La primera treballadora de la Selva a rebre la vacuna contra la Covid-19, el 31 de desembre del 2020 ■ ACN
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La situació epidemiològica per la Covid-19 continua empitjorant a Catalunya, i en les últimes 24
hores s’hi han registrat
prop de 2.000 nous contagis, 51 morts i un centenar
d’ingressos hospitalaris.
També han tornat a augmentar tant el risc de rebrot com la velocitat de
transmissió (Rt) del virus.
El més preocupant, però,
és que tothom havia asse-

nyalat aquest creixement
de les dades epidemiològiques si no s’aplicaven restriccions aquestes festes,
com així ha estat.
A més a més, els experts estan convençuts
que aquestes dades aniran
a pitjor per la decisió del
govern de no endurir les
restriccions durant el període nadalenc. Indiquen,
així mateix, que els dies
de vacances comporten
que les dades encara no
s’hagin recollit al cent per
cent; per tant, es preveu

que no serà fins a finals de
gener que es disposarà de
les dades correctes, que
llavors podrien arribar a
revelar un cert descontrol,
segons els científics, com
ahir mateix explicava el
doctor Salvador Macip en
una entrevista a Catalunya Ràdio.
Pel que fa a la campanya de vacunació, va a un
ritme més lent arreu del
món a causa de la logística
i de la producció, per la
qual cosa tot fa pensar que
s’allargarà més del previst

i que no s’aconseguirà la
immunitat de la població
fins a final d’any, hi afegia
Macip. Ahir, per exemple,
si fem cas del quadre de
dades Covid del web de Salut, només es van vacunar
dues persones.
Després de la trobada
del Procicat del dia 1, ahir
es va reunir el comitè executiu de la comissió de seguiment de la Covid-19,
sota la presidència de Pere
Aragonès, al Palau de la
Generalitat. De moment,
de cap de les dues re-

unions ha sorgit cap mesura nova per frenar la
pandèmia. El risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement del virus, ha pujat 25 punts en
un sol dia i ja se situa en
els 368. Per la seva banda,
l’Rt, la velocitat de propagació, se situava ahir
en 1,02, dues centèsimes
més que la vigília. Això vol
dir que cada 100 infectats
contagien 102 persones.
Actualment hi ha ingressades per coronavirus
1.859 persones als hospi-

Brot a l’hospital d’Olot
Un brot de coronavirus va
afectar deu pacients i tres
treballadors de l’hospital
d’Olot. Un dels malalts ja
ha estat donat d’alta i els
altres nou van ser traslladats a la unitat dedicada
a persones amb Covid-19.
En la majoria dels casos, es
tracta de persones asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu. En parallel, també es va fer un cribratge a tots els treballadors que en les últimes 24
hores estaven a l’hospital i
a la resta de pacients ingressats. Els resultats han
estat negatius. Tot i així,
s’ha reforçat el laboratori
per donar resposta a les
gairebé 200 PCR de les últimes hores. ■

MÉS CORONAVIRUS
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Tres dies de dol a Tremp per
les morts de Covid-19

L’estalvi va ser del
22,5% en ple
confinament

L’Ajuntament de Tremp ha
decretat tres dies de dol oficial per les víctimes de la Covid-19 registrades al municipi.
Concretament, seran els dies
7, 8 i 9 de gener. Ara fa poc
més d’un mes es va detectar
un brot de Covid-19 a la residència Fiella de la capital del
Pallars Jussà, que va causar
fins a 61 defuncions d’entre

La Fundació de les Caixes
d’Estalvis (Funcas) va elegir
com la dada de l’any 2020 la
inèdita taxa d’estalvi del
22,5% de les llars a Espanya
durant el segon trimestre
(entre abril i juny), en ple confinament per la pandèmia del
coronavirus. Abans de la crisi
actual, el màxim estalvi s’havia situat en el 12,1%.

els seus 142 usuaris. En vista
d’aquesta greu situació, una
de les pitjors que ha causat la
Covid-19, la fiscalia de Lleida
ja ha ordenat investigar per
homicidi imprudent la gestió
del centre, intervingut per Salut el 28 de novembre passat i
que ara ha passat a dependre
de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Residència d’avis a Tremp afectada per la Covid-19 ■ ACN

Augmenta l’estalvi arran de
la Covid-19 ■ EL PUNT AVUI
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La mesa efímera
ACORD · ERC i el PSOE rubricaven ara fa un any el pacte que investiria Sánchez amb l’abstenció clau de Rufián a canvi d’una taula
de diàleg que es va reunir el 26 de febrer i prou VIRUS · La cita pendent a Barcelona va saltar per la pandèmia i no s’ha fet ni
telemàticament XOC · El president espanyol es vanta del 0% d’acords i una segona reunió no arribarà fins que passi ja el 14-F
tre governs acordada, abans de les
eleccions catalanes”, va corregir La
Moncloa al dictat de Rufián set hores després de la reunió discreta.
La reunió inaugural i única no va
arribar fins al 26 de febrer i va ser
amb exaltació iconogràfica pròpia
de dos estats: la senyera i la rojigualda compartien l’attrezzo de La
Moncloa en peu d’igualtat i la sala
de les compareixences dels consells
de ministres s’obria excepcionalment per a Torra quan només
s’obre per als caps d’estat i de govern estrangers o bé per al líder de
l’oposició espanyola. El mateix Sánchez que de candidat prometia en
un debat a TVE ser ell qui portés
Carles Puigdemont a Madrid i qui
recuperés al Codi Penal la presó
pels referèndums rebia Torra al jardí i veia a la taula la Moleskine de
Josep Maria Jové i a la solapa dels
invitats el llaç groc solidari amb els
presos polítics i exiliats.
El partit de tornada havia de ser

David Portabella
MADRID

Q

uan ara fa un any el PSOE
rubricava els seus pactes
d’investidura amb ERC i el
PNB, una de les persones
que ja sabia que seria ministre va
convocar els periodistes acreditats
al Congrés al despatx per compartir
com veia l’escenari dies abans de la
investidura de Pedro Sánchez. “Si
agafes l’acord amb el PNB tot són
concrecions –el traspàs a Navarra
de les competències de trànsit...–;
en canvi, vas al text d’ERC i hi ha la
mesa i proclamacions d’intencions.
Són dos estils de negociar”, va comparar aquesta personalitat política
que ara seu al Consell de Ministres.
En ple bombardeig des de la Junta
Electoral Central (JEC) contra
Quim Torra per inhabilitar-lo, el
PSOE i ERC rubricaven ara fa un
any el pacte d’investidura que el 7
de gener i per un sol vot en segona
votació investiria Sánchez. Si els
socialistes i els nacionalistes bascos
no van perdre ni un segon a batejar
el seu document (Acord entre el
PSOE i el PNB), en el cas del PSOE i
dels republicans va rebre un nom
que era tota una declaració pública
d’intencions i que desafiava el més
generós espai de titulació que un
diari pugui tenir: “Acord per a la
creació d’una mesa entre el govern
d’Espanya i el govern de la Generalitat de Catalunya per a la resolució
del conflicte polític.” El gran tòtem
de l’acord era la mesa de diàleg, que
havia de ser una cita periòdica que
alternés Madrid i Barcelona i que al
final es va reunir el 26 de febrer a
La Moncloa i que s’ha instal·lat en el
record com una fotografia efímera.
L’ascens i la caiguda en desgràcia
de la mesa de diàleg es resumeixen
en una circumstància: el que va ser
la clau de volta de la investidura del
gener no va ser ni esmentat en el
balanç anual que el president espanyol va fer el 29 de desembre a La
Moncloa sota el rètol Cumpliendo.
El que va fer Sánchez és subratllar
que el balanç amb ERC és de zero
acords complerts (0%) i que només
un –la taula– està en procés, quan
el PNB s’anota un 7% i el diputat de
Compromís, Joan Baldoví, s’apunta
el 36%. I aquí l’explicació retorna a
l’origen: concentrar tot el cabal de
confiança en una sola eina té el risc
que el percentatge sigui un feridor
0% quan no hi ha cap avenç.
Els de Gabriel Rufián han viscut
el procés de la mesa com una lluita
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ERC sent que ha hagut de
derrotar l’influx de Cs
i moure Torra del desdeny
per la falta d’un relator
—————————————————————————————————————————————

Torra i Aragonès, davant de Sánchez, Calvo i Ábalos el 26 de febrer a La Moncloa ■ CHEMA MOYA / EFE

15
dies a partir de la
formació del govern
espanyol presidit per
Pedro Sánchez (13
de gener) era el termini imposat a
l’acord del PSOE i
ERC per reunir la
mesa de diàleg, que
no va tenir lloc fins al
26 de febrer i ja no
s’ha reunit més.

titànica contra tots els elements,
començant per la desídia inicial de
Sánchez. L’acord imposava iniciar
els treballs “en el termini de 15 dies
des de la formació de govern d’Espanya”. L’horitzó és la consulta i
l’èxit va ser eliminar la Constitució i
dir “en el marc del sistema juridicopolític”. “Les mesures en què es materialitzin els acords seran sotmeses en el seu cas a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya, d’acord amb
els mecanismes previstos que es puguin preveure en el marc del sistema juridicopolític”, diu l’acord.
Els ministres van prometre el

càrrec el 13 de gener, així que els
“15 dies” es complien el 28 de gener. Superat el dia límit, però, Sánchez va aprofitar la peripècia judicial de Quim Torra per enterrar la
taula i esperar un nou president de
la Generalitat. “Com més aviat se
celebrin les eleccions i hi hagi nou
govern, abans iniciarem el diàleg”,
va advertir La Moncloa en una nota
el 30 de gener. Sánchez volia comprar temps i l’avís de fum va portar
Rufián a visitar el president a La
Moncloa aquell 30 de gener a la tarda per primera vegada en el mandat. “ Manifestem la nostra disposició a celebrar la mesa de diàleg en-

un mes després a Barcelona, però el
virus de la Covid-19 va dinamitar
les agendes fins a l’estat d’alarma.
En aquesta era en què les trobades
telemàtiques i el teletreball s’han
imposat, però, la mesa de diàleg no
s’ha reunit ni per via telemàtica. De
la fotografia inicial, Torra ha estat
inhabilitat en actiu i Salvador Illa
ha decidit canviar el Ministeri de
Sanitat per ser el candidat del PSC.
Si la segona reunió –que a més ha
de ser a Barcelona– no arribarà fins
que passi el 14 de febrer i surti de
les eleccions un nou president, ERC
sent que en tot aquest temps ha hagut de derrotar tant l’influx de Ciutadans –que Inés Arrimadas ha jugat a tenir al Congrés per intentar
desplaçar Rufián en va– com el desdeny de JxCat per la falta de relator.
Els de Rufián viuen la paradoxa
d’haver lliurat la seva eina al servei
de Torra –li retreuen passar del desdeny a patrimonialitzar-la–, mentre que Pere Aragonès –assegut
aquell 26 de febrer a l’esquerra del
president– no l’ha pogut presidir
tot i ser-ne l’inspirador. El 2021 dirà si algú treu la pols a la mesa i si el
president espanyol es pot permetre
de nou la llicència de presumir del
0% d’acords fins al 2023. ■

