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El Govern estudia la implementació
del passaport Covid
L'executiu descarta que s'apliqui a la restauració o a la cultura, però sí per facilitar
la reobertura de l'oci nocturn o evitar nous tancaments

Pista de ball d'un bar musical | ACN

El Govern estudia ja la implementació del passaport Covid per facilitar reobertures de sectors
tancats i evitar també noves clausures en cas d'empitjorament de les dades de la pandèmia. Així
ho ha avançat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja. L'anunci arriba l'endemà que el Procicat
hagi autoritzat la reobertura de l'oci nocturn en espais exteriors i fins a les tres de la matinada.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/224768/oci-nocturn-reobrir-exteriors-3-matinada-dijous)
Plaja ha argumentat que amb més d'un 70% de la població amb la pauta de vacunació completa i
les actuals dades epidemiològiques conviden a valorar la implementació del passaport. Ha
destacat, en aquest sentit, el pronunciament del Tribunal Suprem, que ha avalat el requisit del
passaport per accedir a bars i discoteques a Galícia, i la necessitat d'actuar amb la "màxima
responsabilitat jurídica".
La portaveu ha puntualitzat que aquest passaport no s'aplicaria, en tot cas, en espais que ja
estan funcionant, però sí per facilitar la reobertura de sectors com l'oci nocturn o bé per evitar
tancaments si arriba una nova onada de la pandèmia. "Anar al restaurant o al cinema és
segur", ha dit Plaja.
La implementació d'aquesta mesura sense que impliqui discriminacions és un dels motius pels
quals des de l'executiu insisteixen que cal estudiar bé el paraigua legal. Plaja ha admès que
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cada vegada és "més difícil" accedir a les capes de població que encara no s'han vacunat, ja sigui
per decisió pròpia o perquè per motius socioeconòmics o culturals no ha tingut accés a la informació.
El sector de l'oci nocturn és un dels que més ha pressionat per avançar cap a la implementació del
passaport Covid per tornar a obrir. De moment, aquesta setmana començaran a fer-ho però només
en el cas dels espais exteriors. La portaveu del Govern no ha confirmat que la reobertura
completa estigui garantida el 15 d'octubre.
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