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Confinament nocturn
Es manté de 10 del vespre a 6 
del matí.

Confinament territorial
No es pot entrar ni sortir de 
Catalunya si no és per causa 
justificada. En cap de setma-
na, es manté el confinament 
municipal de les 6 del matí 
de divendres a les 6 del matí 
de dilluns.

Reunions i trobades
Màxim 6 persones d’una 
bombolla de convivència 
habitual.

Feina
Es demana potenciar el 
teletreball tant com sigui 
possible.

Bars i restaurants
Oberts de 6 del matí a 2/4 de 
10 del vespre. A les terras-
ses, sense límit d’aforament, 
però amb les taules sepa-
rades per dos metres i un 
màxim de quatre persones. 
A dins, també distància, 
ventilació, taules de quatre 
i un màxim del 30% de l’afo-
rament. Es manté el servei 
per emportar fins a les 11 de 
la nit.

Comerç
Els centres comercials con-
tinuen tancats. Es manté el 
límit del 30% de l’aforament a 
les botigues.

Escoles, instituts  
i universitats
Continuen les classes teò-
riques virtuals a Batxillerat, 
cicles formatius i la univer-
sitat.

Activitats extraescolars 
(excepte esport)
Màxim sis alumnes per aula, 
incloent-hi els centres de 
música i dansa. Les activitats 
de lleure educatiu es poden 
fer a l’aire lliure segons el 
seu pla sectorial.

Esport
Reobren les instal·lacions 
esportives a l’aire lliure 
amb control d’accés i un 
aforament màxim del 50%. 
En el cas de les interiors, 
com piscines, gimnasos 
i pavellons, es limita al 
30%.  Es reprenen els 
entrenaments, però no les 
competicions. 

Cultura
Reobren teatres, cinemes 
i sales de concerts amb 
un 50% de l’aforament i un 
màxim de 500 persones. Mu-
seus i sales d’exposicions el 
poden incrementar del 30% 
al 50%

Actes religiosos
30% de l’aforament.

Altres mesures permanents
Mascareta, higiene de mans, 
distància de seguretat, bona 
ventilació i reduir la interac-
ció social.

FLEXIBILITZACIÓ DE LES 
RESTRICCIONS 

(Tram vigent almenys fins al 7/12) 
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ANUL·LADA

A les portes de la celebració de la Festa Major 2020, afron-
tem ara una segona onada de contagis que fa que ens hàgim 
d’adaptar i canviar esdeveniments i activitats, formes de fer i 
d’organitzar els actes culturals.

Des de la Regidoria de Cultura i Festes, l’Alcaldia, l’equip de 
govern, conjuntament amb la Comissió de Festes, creiem que 
per responsabilitat, coherència i solidaritat, la millor opció per 
aquest 2020 és anul·lar tots els actes que estaven programats 
per la Festa Major.

Volem agrair sincerament la participació en l’elaboració i edi-
ció del programa de Festa Major a totes les entitats del poble i 
als anunciants i col·laboradors.

La recaptació provinent de les empreses i col·laboradors es 
destinarà íntegrament a projectes solidaris relacionats amb la 
Covid-19.

Us agraïm la confiança 
que ens feu i l’esforç per 
participar en les activitats 
programades, però ara és 
un moment molt delicat i cal 
que ens protegim i cuidem.

Esperem poder retrobar-nos 
ben aviat!
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Enginyeria a càmera ràpida
El cap de projectes del CHV desgrana el procés i alguns dels ‘intríngulis’ sobre com el pavelló 

del Castell d’en Planes de Vic es va reconvertir en un hospital de campanya l’abril passat

Vic

T.V.

La necessitat d’aconseguir 
una vacuna contra el SARS-
CoV-2 ha accelerat de ma-
nera vertiginosa la feina als 
laboratoris farmacèutics, però 
a escala local la irrupció de la 
Covid-19 també ha derivat en 
petites proeses a temps rècord 
i a base de moltes mans. Un 
exemple de tot això és l’hos-
pital de campanya que es va 
habilitar al pavelló del Castell 
d’en Planes de Vic durant la 
primera onada de la pandè-
mia, una obra d’enginyeria a 
càmera ràpida que va servir 
per atendre pacients en situ-
ació estable i, així, reservar 
per als més greus els llits de 
l’Hospital Universitari de Vic. 

Set mesos després de la 
posada en marxa d’aquest 
equipament, i quan ja en fa 
cinc que es va desmuntar, el 
periple fins arribar a obrir el 
pavelló Vic Salut l’ha repas-
sat l’arquitecte taradellenc 
Arnau Sañé, cap de projectes 
del Consorci Hospitalari de 
Vic (CHV), en el marc d’una 
xerrada que va organitzar 
dimarts el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, i amb 
la curiositat que ell va expli-
car ja d’entrada que s’havia 
incorporat a la feina tot just 
dues setmanes abans del 
confinament total: “No era el 
meu primer contacte amb el 
món sanitari, perquè durant 

la carrera vaig treballar de 
portalliteres, però sí que és 
veritat que no havia arribat 
a pair l’entrada al nou lloc de 
treball i va esclatar tot”. La 
decisió que calia habilitar un 
espai extra per atendre paci-
ents amb coronavirus també 
va arribar al cap de molt poc. 
La van prendre l’Ajuntament 
de Vic, Metges Sense Fron-
teres i la direcció del CHV, 
que inicialment barallaven 
tres ubicacions: el Seminari, 
el recinte firal del Sucre i el 
pavelló, que va ser la que van 
acabar triant perquè hi havia 
la voluntat d’habilitar una 
xarxa d’oxigen que ajudés els 
pacients a respirar i allà “ja 
hi teníem la instal·lació feta. 
Només s’havia d’adaptar”. 

Amb una primera visita n’hi 

va haver prou per preveure un 
total de 80 llits a cadascuna 
de les dues pistes esportives, 
i endreçar-los de 16 en 16 for-
mant cinc mòduls diferents 
amb controls d’infermeria 

descentralitzats i passadis-
sos de dos metres entremig, 
petites vàlvules d’escapament 
perquè els pacients poguessin 
estirar les cames i també fos-
sin útils a l’hora de guardar 
material o fer-hi passar instal-
lacions. 

Vic
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L’Ajuntament de Vic vol arri-
bar a les persones de més de 
80 anys que no utilitzen els 
serveis socials actualment 
a través del programa “Els 
serveis socials més a prop”, 
un recurs de la Diputació de  
Barcelona. Aquest dimarts 
es va presentar el projecte a 
través del qual el consistori 
visitarà més de 500 perso-
nes majors de 80 anys amb 
la idea de detectar futures 
necessitats de suport, preve-
nir situacions de risc, vulne-
rabilitat o aïllament social, i 
derivar-les cap als recursos 
que es considerin oportuns. 

En la presentació del pro-
grama l’alcaldessa, Anna Erra 
(JxCat), va dir que es tracta 
d’un “reconeixement a una 

part de la nostra societat per-
què pugui tenir una millor 
qualitat de vida”. De fet, el 
col·lectiu de la gent gran 
suma unes 7.000 persones a 
la ciutat, una xifra que repre-
senta el 15% de la població i 
majoritàriament està format 
per dones majors de 75 anys 
que viuen soles però amb xar-
xa familiar a l’entorn. 

La regidora de Benestar i 
Família, Núria Homs (JxCat), 
va afegir que l’objectiu és 
“treballar més des de la pre-
venció que des de la reacció”. 
A Vic hi ha unes 2.000 perso-
nes de més de 80 anys de les 
quals des dels serveis socials 
ja se n’atenen unes 1.500 i 
volen detectar “necessitats 
amagades”. Els primers mesos 
de la pandèmia des de l’Ajun-
tament van fer unes 4.000 
trucades a majors de 65 anys.

Vic visitarà més de 500 majors 
de 80 anys per detectar necessitats  
i prevenir situacions de risc
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Un moment de l’exposició de Sañé. La xerrada es va fer telemàticament 

Entre altres intríngulis que 
va desgranar Sané destaca que 
es va valorar positivament 
disposar de grades on els 
sanitaris poguessin descansar 
sense perdre de vista la sala, o 
que els carros de neteja i men-
jar s’empenyien amb ganxos 
dissenyats expressament per 
evitar qualsevol contaminació 
entre zones del pavelló lliures 
de virus i tot l’espai destinat 
als malalts.

L’hospital de campanya 
de Vic també va ser pioner a 
Catalunya per les preses d’oxi-
gen que hi havia al costat dels 
llit. Totes bevien d’un tanc de 
32.000 litres col·locat a l’apar-
cament, a sobre de plaques 
metàl·liques, “i amb un llit de 
sorra al voltant, perquè l’oxi-
gen líquid és inflamable en 
contacte amb l’asfalt”. Estores 
molles de lleixiu, vestidors 
i dobles vestidors o sales de 
reunions acabaven de comple-
tar els ginys d’un equipament 
que al final va acollir una vui-
tantena de pacients, i del qual 
es conserven tant els plànols 
com el material per si calgués 
engegar-lo de nou. “Moltes 
vegades al nostre món dema-
nem una cosa d’avui per demà 
i tarda dos o tres dies, però 
llavors el que era pel matí 
arribava al migdia”, va remar-
car Sañé dimarts. Sobre la 
fórmula de l’èxit, ni un dubte: 
“Ajuntament, industrials, 
sanitaris... Tothom s’hi va 
bolcar”.

Va ser pioner a 
tot Catalunya 
perquè oferia 

preses d’oxigen


