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Segona onada de la Covid-19

Salut ha posat en 24 hores
més de 10.000 vacunes

a La xifra de contagis es dispara a gairebé 4.500 persones en un dia a L’Agència Europea del Medicament
aprova la vacuna de Moderna aDilluns 11 es començarà a fer cribatges massius als docents
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Salut va doblar en 24 hores
–de dimarts a dimecres– el
nombre de dosis del vaccí
subministrades a Catalunya. Segons les últimes dades de la conselleria, dimecres s’havien vacunat
20.843 persones, 10.368
més que dimarts (11.110
usuaris de residències). El
Departament ja va anunciar canvis en la campanya
de vaccinació per accelerar-la, després que fins diumenge només s’hagués
administrat el 10% de les
60.000 dosis que s’havien
rebut per un retard en l’arribada de neveres i les autoritzacions per ser vacunat. Aquests canvis incloïen començar a vacunar els
professionals sanitaris, sumant-los als usuaris de les
residències i al seu personal, i també administrar
vaccins els dies festius.
Ahir, dia de Reis, precisament i seguint les noves
directrius, es van vacunar
massivament sanitaris.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE
L’ÚS DELS HORTS SOCIALS I
ECOLÒGICS DE TORREDEMBARRA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra en
la seva sessió ordinària, duta a terme en data 17 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de modificació del Reglament sobre l’ús dels horts socials i ecològics de Torredembarra.
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text de l’esmentat projecte de modificació
de Reglament resten exposats al públic a les
oficines municipals, durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci als següents mitjans: tauler d’edictes municipals,
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
un mitjà de difusió escrita diària, perquè les
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i
al·legacions que considerin oportunes.
En cas que no es presenti cap reclamació o
suggeriment, l’aprovació tindrà caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
en data 29 de desembre de 2020
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual

—————————————————————————————————

Una vintena d’experts –entre
els quals hi ha l’epidemiòleg
Oriol Mitjà, el físic Àlex Arena
i el genetista Salvador Macip– han demanat a Educació
que retardi l’obertura dels
centres educatius catalans,
des de primària fins a la universitat, per evitar nous contagis per coronavirus. En una
carta que han enviat al govern, destaquen que la situació epidemiològica és ara
“significativament” pitjor que
la de la segona setmana del
setembre del 2020, quan es
va iniciar el curs escolar.
Una sanitària vacunant-se ahir, dia de Reis, a l’hospital de la Vall d’Hebron ■ ACN

La bona notícia de l’augment del nombre de vacunacions, però, contrasta
amb l’augment del nombre
de contagis, que segons les
dades donades ahir va augmentar
considerablement. De dimarts a dimecres es van comptar 4.451
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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de
data 30 de novembre de 2020 va aprovar el
Reglament per a la promoció de les Instal·lacions d’Autoconsum amb Energia Fotovoltaica en el municipi de l’Ametlla del Vallés, el
qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació del present
anunci al tauler d’anuncis municipals, en la
pàgina web de l’ajuntament, al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més
difusió de la província, als efectes que es
puguin presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
En cas que no es presentin suggeriments o
reclamacions en el termini d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva de
forma automàtica i entrarà en vigor passats
15 dies des de la publicació del text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
L’expedient es podrà consultar a l’àrea de
Serveis Territorials de l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès, situat al C. Torregassa, 3537, en horari de 9 a 13 hores en visites concertades o al tauler d’anuncis del web municipal www.ametlla.cat i en el següent enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=280125&idens=800570005
La qual cosa es fa pública als efectes indicats en l’article 107 i concordants del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, modificat per la llei 3/2012, de 22
de febrer.
L’Ametlla del Vallès, 29 de desembre de
2020
L’Alcalde, Pep Moret i Tanyà.

nous casos de la Covid
(més de 700 casos més que
els comptats de dilluns a
dimarts) i 75 persones
mortes (22 menys que el
dia abans). La xifra de pacients ingressats a les UCI
va pujar a 417, nou més, i
també ahir van empitjorar

els indicadors: el risc de rebrot (EPG), que mesura
l’índex de creixement potencial de la pandèmia, era
de 576 punts (24 punts
més que dimarts) i la velocitat de propagació (Rt) va
augmentar a 1,47, dues dècimes més. Als hospitals

catalanes hi havia ahir
2.089 pacients de la Covid
ingressats, 417 dels quals
estan en estat greu a l’UCI,
nou més que dimarts.
Amb totes aquestes dades negatives, avui entren
en vigor les noves restriccions: un nou tancament

Només el 10% dels bars
obren a la franja del matí
a Les restriccions

imposades fan que
molts restauradors
no hagin obert

Mireia Rourera
BARCELONA

Només el 10% dels locals
de restauració de la ciutat
de Barcelona estan oberts
durant la franja permesa
del matí, de les 7 h a les
10.30 h, segons confirma
el Gremi de Restauració.
Durant la franja del migdia, en què està permès
que els bars i restaurants
obrin de les 13 h a les
15.30h, només obren el
55% dels establiments, i
només el 20% fan take

Un restaurant de Barcelona, a l’hora de dinar, durant
la franja permesa ■ JUANMA RAMOS

away, és a dir, cuinen o
serveixen menjar per emportar. La realitat, doncs,
del sector de la restauració
a la capital catalana és que
no aixeca cap. El Gremi de
Restauració assegura que

el descens en la facturació
ha estat del 80% durant el
quart trimestre del 2020
amb relació al mateix període del 2019.
El sector de bars i restaurants és un dels més

de centres comercials i
gimnasos i un confinament municipal durant 10
dies. Dilluns 11, coincidint
amb l’obertura dels centres educatius, Salut començarà els cribatges als
docents de forma massiva,
va assegurar ahir el director general de Centres Públics, Josep GonzàlezCambray
El vicepresident del govern amb funcions de president, Pere Aragonès, va
reclamar ahir al govern de
Pedro Sánchez que els ERTO s’allarguin més enllà de
finals de gener i s’abonin
sense demores, i que hi hagi “ajudes directes” a empreses i altres col·lectius
perjudicats. També va instar-lo a dictar l’obligatorietat del teletreball de manera immediata.
D’altra banda, l’Agència
Europea del Medicament
va donar ahir llum verd a la
vacuna de Moderna. La vacuna nord-americana es
converteix així en la segona contra la Covid-19
aprovada a la Unió Europea pel regulador, després
que la de Pfizer-BioNTech
obtingués l’aval el 21 de desembre. S’espera que la
Comissió Europea autoritzi condicionalment la vacuna de Moderna en les
pròximes hores o dies.
Brussel·les ha comprat anticipadament 160 milions
de dosis a Moderna, que se
sumen als 300 milions de
dosis ja adquirides a
Pfizer-BioNTech. ■

castigats per la pandèmia,
i en aquesta segona onada
el govern va imposar noves mesures el dia 21 de
desembre. Els restauradors es queixen que la
franja d’esmorzar és molt
limitada perquè poca gent
hi va a les set del matí, ja
que, per contra, a aquesta
ciutat la majoria de gent
ho fa a partir de les deu,
que és, justament, quan
han de començar a plegar.
Pel que fa al dinar, igual: a
la una del migdia fins fa
poc només hi dinaven els
turistes, que ara no hi són.
En canvi, la majoria de
barcelonins dinen a partir
de les dues, cosa que fa que
tothom qui vol dinar arribi
al mateix temps i aleshores no hi ha lloc per a tots
per poder mantenir les
distàncies. Els restauradors a partir de demà també trobaran a faltar els “visitants” de les poblacions
que l’envolten, confinats
al seu municipi. ■

