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Cau el toc de queda a Sant Cugat a partir d'aquest divendres
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
tombat la proposta de la Generalitat per mantenir el toc de
queda entre la 1 i les 6 de la matinada a Sant Cugat i a la
majoria dels municipis que s'havien de veure afectats. El
confinament nocturn es mantindrà, a partir d'aquest
divendres, només a 19 municipis catalans, aquells que tenen
una incidència acumulada superior als 400 casos per cada
100.000 habitants. El TSJC sí que ha aprovat mantenir a tot
Catalunya la limitació de 10 persones en reunions familiars i
socials i la del 70% d'aforament en actes religiosos.

Per tant, la nit d'aquest dijous a divendres ja es pot circular lliurement per Sant Cugat, que no té cap restricció
de mobilitat. El Tribunal avala el manteniment de les limitacions en el moviment entre la 1 h i les 6 h només
per als municipis d'Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà,
Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de
Ter i Torroella de Montgrí.
El Govern, de la seva banda, lamenta la decisió del tribunal i, en un comunicat argumenta que, "tot i compartir
que la restricció de mobilitat nocturna ha de ser una mesura excepcional, l'actual situació general de la
pandèmia, l'augment de la mobilitat associada al període estival i la incidència de la variant Delta en
justificaven l'adopció, temporal i acotada".
D'aquesta manera, l'executiu català afegeix que "està en permanent contacte amb els representants dels ens
municipals per compartir el detall i les implicacions de la Resolució així com per reajustar totes les mesures
necessàries per garantir el màxim el compliment de les mesures sanitàries", "malgrat la recent limitació
d'instruments de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya". Finalment, la
Generalitat reitera la crida a "la responsabilitat i el sentit comú i al respecte cívic de totes les mesures
individuals i col·lectives" per minimitzar el risc de contagi.
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