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Els efectes del coronavirus

Davallada
lleugera de la
mobilitat
—————————————————————————————————

El trànsit de vehicles als accessos de l’àrea metropolitana es va reduir ahir lleugerament respecte al dilluns anterior. Pel que fa a les sortides,
fins les 18 h eren un 4,42% inferiors i les entrades registraven una reducció d’un 3,82%.
Durant el cap de setmana, un
terç dels vehicles que van
sortir de Barcelona no van
tornar, però, tot i això, hi va
haver menys circulació que el
cap de setmana anterior. Pel
que fa al transport públic, durant el cap de setmana es va
notar la reducció del nombre
de viatgers, sobretot al metro
i als autobusos de TMB, on
dissabte i diumenge hi va haver cap a un 19% menys
d’usuaris que el cap de setmana anterior. A rodalies el
descens del cap de setmana
va ser d’un 10%. ■ M.M.
Foto de família dels diferents agents polítics, socials i econòmics que ahir van signar l’acord nacional de reactivació econòmica ■ ACN

Pacten més inversió pública
contra la crisi de la Covid- 19
a Sindicats i patronals van signar ahir un acord de bases mitjançant el qual el govern es compromet
a fer “polítiques públiques expansives” a Els sindicats consideren que el pacte “arriba tard”
Redacció
BARCELONA

Prioritzar la inversió pública en sectors com la sanitat, les infraestructures,
la recerca, el medi ambient, l’educació i la indústria. Aquest és un dels
principals compromisos
de l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació
Econòmica amb Protecció
Social que van signar ahir
govern, patronal i sindicats. Es tracta d’un text

que apunta les línies estratègiques per sortir de la
crisi de la Covid-19 i a través del qual el govern de la
Generalitat es compromet
a fer polítiques públiques
expansives. “Hem de poder dur a terme la inversió
pública més gran de la història de Catalunya”, va
destacar el vicepresident
de la Generalitat i conseller d’Economia, Pere Aragonès, durant la presentació d’un pacte que té com a
eixos programàtics reco-

llits en el document l’economia per a la vida, la digitalització, la transició ecològica i la societat del coneixement.
Tot i que tots els actors
es va felicitar per haver
aconseguit un consens en
“un temps reduït”, els sindicats van lamentar que el
pacte “arribi tard” i van recordar que han estat demanant mesures concretes al govern des de fa mesos. “Hauria d’haver estat
llest un cop aixecat l’estat

La frase

La xifra

“Hem de poder dur a
terme la inversió
pública més gran de la
història de
Catalunya”
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Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN
I CONSELLER D’EC0NOMIA

d’alarma i no el 20 de juliol”, va manifestar el secretari general de CCOO,
Javier Pacheco. Tant ell

—————————————————————————————————

nous casos confirmats .211
són a Barcelona, 205 a Lleida,
124 a l’àrea metropolitana
nord i 106, a la sud.

com el secretari general de
la UGT, Camil Ros, van
deixar molt clar que
l’acord no és el final sinó el

principi. Van demanar
més recursos per fer el rastreig, més mitjans tècnics
i més seguretat per a les
empreses. I van insistir
que si havien signat
aquest pacte de resposta a
la crisi sanitària i econòmica, havia estat, com va
resumir Ros,perquè anteposaven “salvar vides i salvar llocs de treball”.
D’altra banda, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va
demanar ahir que es deixi
“d’estigmatitzar” el sector
turístic. Durant una trobada a Lloret de Mar , Chacón va fer autocrítica i va
admetre que cal una major “claredat” en els missatges que s’envien i en les
mesures que es demanen
arran de la crisi sanitària
derivada de la Covid-19.
El ministre de Sanitat,
Salvador Illa, va admetre
ahir “preocupació” pels
brots de Catalunya i Aragó. ■

MÉS CORONAVIRUS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El zoo tanca però demana
poder reobrir de seguida
El Zoo de Barcelona va tancar
ahir les portes atenent a les
mesures de restricció dictades pel govern a causa dels
rebrots de Covid-19 a la ciutat
i la seva àrea metropolitana.
Malgrat aquesta decisió, el

zoo va sol·licitar als responsables del pla de Protecció
Civil Procicat poder reobrir
de manera immediata, ja que
considera, i així ho diu en el
seu compte de Twitter, que és
“un espai segur, que ha acon-

seguit certificacions de màxima garantia en mesures de
protecció individual i col·lectiva”. D’altra banda, els tres
dofins que han estat traslladats a un parc zoològic d’Atenes hi han arribat en bon estat. Un equip de cuidadors de
Barcelona garantirà la seva
correcta adaptació a les noves instal·lacions i al nou grup
d’animals. ■

L’ACRA reclama a
Torra ajut per a
les privades

El Nitbús redueix
a la meitat el
servei

Santa Coloma
i Sant Adrià, sense
festes majors

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
va demanar al president de
Quim Torra ajut al sector privat. Demanen que es permetin nous ingressos o que es
paguin les places buides. ■

Les línies de bus nocturn gestionades per l’AMB redueixen
a la meitat la freqüència de
pas, que serà d’uns 40 minuts de mitjana, per contribuir a baixar la mobilitat nocturna i els contagis. ■

Santa Coloma de Gramenet
va confirmar ahir la suspensió de la festa major, que
s’havia de fer del 4 al 7 de setembre. Sant Adrià de Besòs
també ha suspès la seva festa per les mateixes dates. ■

