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Tot Catalunya entra a la fase 3
El darrer tram de la desescalada, ja amb Lleida i Barcelona, permet els
desplaçaments per tot el país

Barcelona, durant la fase 2 de la desescalada | Adrià Costa

Ja és oficial: Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida ja han entrat a la fase 3 a quarts de
vuit del matí d'aquest dijous, quan s'ha publicat al BOE. Així ho va autoritzar el Ministeri de Sanitat
a petició de la Generalitat, que va formular la proposta dilluns. Això vol dir que tot Catalunya està ja
en la darrera fase de la desescalada i que es poden produir desplaçaments entre les diferents
regions.
Aquest estadi durarà només unes hores perquè el Govern, que recupera les regnes, preveu
signar aquest dijous un decret per sortir ja de la desescalada. El dilluns s'aixeca l'estat d'alarma i
tot l'estat espanyol entrarà en l'anomenada "nova normalitat". La portaveu del Govern, Meritxell
Budó, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el Procicat prendrà una bateria de
decisions per "simplificar" les normes sota les quals es regirà Catalunya a partir d'ara i evitar
"confusió" entre la ciutadania. Les mesures seran presentades aquest mateix migdia.
L'entrada a la fase 3 tant de Barcelona com de Lleida resol la discrepància que van mantenir la
setmana passada l'Ajuntament de la capital catalana i el Govern. L'alcaldessa Ada Colau va
defensar que la ciutat assolís ja el darrer tram de la desescalada a partir del dia 15 perquè
complia els requisits epidemiològics per fer-ho, però finalment la conselleria de Salut no ho ha
demanat fins a mitjans d'aquesta setmana.
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Tenint present que amb la caiguda de l'estat d'alarma ja no es podrà restringir ni limitar la
mobilitat, les dues administracions han apostat per gestionar de forma esglaonada la transició al
ple desconfinament, sobretot tenint present que coincidirà en dates amb la revetlla de Sant Joan.
A més, a partir del dilluns 22 s'obren també les fronteres i començarà l'arribada de turistes.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha argumentat que és inevitable que l'estat espanyol afronti
aquest nou escenari mirant de reüll la possibilitat que es produeixin rebrots. Ha subratllat, en
aquest sentit, que el més important és que l'actuació sigui "molt ràpida i contundent" a l'hora de
detectar els contactes en cas de repunt de contagis. La previsió és que només es torni a activar
l'estat d'alarma si es produeixen rebrots "que no es puguin controlar" per part de les autonomies.
Recuperació de les competències per part de la Generalitat
Amb l'assoliment de la fase 3, la Generalitat recupera les competències arreu del territori per
decidir quan s'assoleix la "nova normalitat" o aplicar mesures diferents de les establertes a nivell
estatal via Butlletí Oficial de l'Estat. En el darrer tram de la desescalada, estan permeses les
trobades amb familiars o amics amb fins a 20 persones.
També s'eliminen totalment les franges horàries, es dona el tret de sortida als casals d'estiu i
s'aixequen restriccions als locals comercials i d'hostaleria, així com als de restauració, que podran
ampliar aforament.
L'aforament de vetlles i funerals s'amplia fins a les 50 persones mentre que el dels casaments
podrà ser de 150. Les botigues i establiments comercials minoristes ja poden obrir amb
independència de la seva superfície, però han de continuar limitant l'aforament al 50%, mentre que
cinemes i teatres podran obrir a un 50% de la seva capacitat habitual.
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