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Torra demana als ajuntaments que
vetin l'entrada als qui vagin a
segones residències
El president de la Generalitat reclama a la ciutadania que no posi en risc la salut
pública amb desplaçaments de Setmana Santa

Les barques de la platja de Calella de Palafrugell. | ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dijous als ajuntaments que vetin el
pas a persones que es desplacin a segones residències perquè es pot posar en perill la salut
pública. En aquest sentit, ha demanat als consistoris que es "blindin" amb la policia local o bé
amb personal de manteniment els accessos a les localitats on hi hagi afluència de visitants per
passar aquests propers dies festius, marcats pel confinament total que es mantindrà vigent fins
dilluns vinent. "El marge d'un rebrot és perillosíssim. Més perillós que un confinament és un
segon confinament", ha dit el president a RAC1, on ha insistit amb els "tests massius" per
superar la situació.
Ha definit com una "epopeia" cercar subministraments arreu del món, i ha definit com a "món
complex d'emocions" el desenvolupament d'aquests dies. Ara que s'acosta la Setmana Santa i
es multiplica el risc de desplaçaments, ha indicat que la situació el té "enervat". "La gran majoria de
catalans s'està comportant amb civilitat admirable. La gent que va a la segona residència ha de
saber que posa en perill la salut pública", ha remarcat, en referència a la capacitat dels hospitals
comarcals.
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"No ens podem permetre sobrecarregar res ni ningú. Això va de compromís, d'esforç solidari i de
sacrificis compartits", ha destacat el president de la Generalitat, que ha alertat que la situació es
pot "allargar molt més" si no es compleix amb les restriccions. Torra, en aquest sentit, ha
demanat que es barri el pas a visitants als pobles. De fet, ha reclamat que es facin servir
recursos públics -policies locals o manteniment- per blindar accessos als municipis on hi hagi
segones residències i es detecti moviment.
Torra ha indicat que segueix confinat a la Casa dels Canonges. "Estic bé. Vaig passar els
primers quinze dies amb símptomes que no van incloure febre", ha assenyalat el president, que
té la família a casa seva i hi comparteix per via telemàtica els àpats. "M'aixeco amb l'angoixa de
saber què podré fer més per ajudar la gent que és a primera línia, que està definint el pla de
tests, i pateixo per les xifres, i la gent que haurà perdut una persona estimada", ha ressaltat el
dirigent independentista.
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