
El Govern ha aprovat estendre l’ús del certificat Covid a l’interior dels bars, restaurants i gimnasos i per 

accedir als geriàtrics davant de l’increment dels contagis, una mesura que els sectors afectats accepten. Per 

aplicar-ho, primer haurà de donar-hi el vistiplau el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El Govern aprova el certificat Covid per 
a restauració, residències i gimnasos
Necessita l’aval del Tribunal Superior de Justícia i els sectors afectats l’accepten

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ El Govern demanarà 
avui al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
aplicar l’ús del certificat Covid 
–indica si una persona està va-
cunada, té una prova negativa 
recent o ha passat la infecció en 
els últims sis mesos– a l’interior 
de restaurants, bars i gimnasos 
i per accedir als geriàtrics, en-
cara que en aquest últim cas als 
visitants no vacunats se’ls farà 
un test d’antígens. Davant l’aug-
ment de la incidència del virus i 
per evitar una sobrecàrrega del 
sistema sanitari, el Govern ha 
decidit implementar el certificat 
Covid abans que restringir ho-
raris o aforaments, però primer 
necessitarà l’aval del TSJC. Si 
hi dona llum verda, entrarà en 
vigor aquest divendres i tindrà 
una vigència de 14 dies. Actu-
alment, els tribunals ja el per-
meten en el lleure nocturn i en 
banquets amb ball en interiors, 
ja que considera que el benefici 
d’obrir és superior a la petita 
retallada de llibertats que com-
porta el passi. Es pot obtenir des 
de La Meva Salut.

La portaveu del Govern, Pa-
trícia Plaja, va remarcar que el 
passaport no obliga a la vacuna-
ció, ja que també es pot acredi-
tar la no-infecció amb una PCR 
o un test d’antígens. Va afegir 
que la mesura es pren després 
de constatar que la pandèmia 
té una tendència a l’alça “pre-
ocupant” i no va descartar que 
més endavant s’ampliï a cines, 
teatres o grans estadis com pro-
posa el comitè assessor. Plaja 
va afirmar que la incidència és 
“molt alta” en els menors de 12 
anys i també entre les franges 
de 30 a 49 anys.

El secretari general de la Fe-
deració d’Hostaleria de Lleida, 
Ramon Solsona, va dir que seria 
desitjable no haver d’aplicar el 
certificat, “però millor això que 
altres restriccions”, i va recor-
dar que al gener ja ho van dema-
nar. Creu que no afectarà l’aflu-
ència de clients, ja que la majo-
ria de la població està vacunada, 
a pesar que va assegurar que 
serà “una molèstia” per a alguns 
haver de descarregar-lo. 

En aquest sentit, alguns tre-
balladors de bars de Lleida cre-
uen que tindran menys clients 
per aquesta raó. D’altres van as-
senyalar que “no té sentit” apli-
car-ho en un restaurant “amb 
totes les distàncies” i “després 
anar a una gran superfície plena 
de persones pels descomptes del 

MAITE MONNÉ

LA DADA I LES CLAUS

119
PERSONES A L’UCI

A Catalunya, 12 més que el dia 
anterior, i un total de 519 in-
gressats. Entre Lleida i el Pirineu 
hi ha 33 hospitalitzats, vuit en 
estat crític.

Llop no hi veu “embolic”
z El Tribunal Superior de Jus-
ticia basc va rebutjar dilluns 
aplicar el certificat Covid, a di-
ferència del que ha succeït en 
altres comunitats. La ministra 
de Justícia, Pilar Llop, va negar 
que hi hagi un “embolic” amb 
la implantació, ja que el Tribu-
nal Suprem és el que estableix 
doctrina quan es recorren deci-
sions de tribunals autonòmics.

Altres mesures
z Està prohibit menjar i beure al 
carrer entre la 01.00 h i les 06.00 
h i vendre alcohol a les botigues 
de conveniència entre les 22.00 
h i les 06.00 h.

MAITE MONNÉ

Clients al restaurant Casa Tere ahir a l’hora de dinar.

Black Friday” i van lamentar 
“el cost extra” de personal que 
suposarà.

Des de l’Associació Catala-
na de Recursos Assistencials, 
van valorar positivament que 
es demani el certificat als vi-
sitants de residències, “ja que 
servirà per protegir encara més 
un dels col·lectius més vulne-
rables i que més afectats s’han 
vist per la pandèmia”. Tot i així, 
també demana que s’exigeixi 
als treballadors, encara que el 

93,6% dels de Lleida tenen la 
pauta completa.

A les portes del pont de la 
Puríssima i a un mes de Nadal, 
quan creix la interacció social, 
el Govern de Catalunya recor-
da que les evidències científi-
ques corroboren que la Covid 
es transmet principalment en 
ambients poc ventilats, és a dir, 
en espais interiors, on la gent no 
porta mascareta i on no es pot 
mantenir la distància mínima 
d’un metre i mig.

EN PRIMERA PERSONA

«Ho veig bé perquè dona 
més seguretat, però 
crec que vindrà menys 
gent perquè potser 
alguns no portaran el 
certificat descarregat»

ESTEL. CAMBRERA

«Veig molt millor aplicar  
el certificat Covid que 
altres restriccions i 
crec que l’afluència 
de clients no canviarà 
i serà la mateixa»

FIDEL. RESTAURADOR

CORONAVIRUS MESURES

LES FRASES

«És una mesura 
per evitar noves 
restriccions i 
no obliga a la 
vacunació, ja que 
es poden fer PCR»

PATRÍCIA PLAJA  

PORTAVEU DEL GOVERN

«Ho preferim que 
ens tanquin i segur 
que incentivarà a 
augmentar les taxes 
de vacunació»

RAMON SOLSONA  

FEDERACIÓ HOSTALERIA DE LLEIDA

«Creiem que va en 
la bona direcció i 
hauria de permetre 
anticipar-nos a un 
empitjorament 
de la situació»

MONTSERRAT LLOPIS  

DIRECTORA GENERAL D’ACCRA

Cues per vacunar-se ■ Desenes de persones feien cua ahir al pavelló Onze de Setembre per vacunar-se 
contra la Covid, ja fos per la primera dosi, la segona o la de reforç que s’administra a les persones 
que van rebre la de Janssen. D’altres es feien una PCR com a contactes estrets.
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