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El retorn a la normalitat s'accelera
La fase 1 de Barcelona i les regions metropolitanes, sumada a la fase 2 en altres
tres zones del país, relaxen el confinament enmig de la pressió dels sectors
econòmics amb el turisme al capdavant

El mític cafè Zurich ha obert la terrassa aquest dilluns | Adrià Costa

Des d'aquest dilluns, cap de les regions sanitàries de Catalunya està en fase zero i totes han
passat ja a la fase 1 -és el cas de Barcelona ciutat, les regions metropolitanes nord i sud,
Catalunya Central, Girona i Lleida- o a la fase 2, com el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre
o l'Alt Pirineu-Aran. El desconfinament avança mentre l'últim balanç de Salut parla de 13 morts a
causa del coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202959/xifra/morts/diaries/coronavirus/catalunya/cau/fins/13)
, la xifra més baixa des de fa més de dos mesos. El context epidemiològic i les demandes
d'actors econòmic fan que la tornada a la normalitat s'acceleri, amb imatges que s'acosten a les
habituals.
[noticiadiari]2/202955[/noticiadiari]
A Barcelona, i a la resta de municipis que han entrat en fase 1, els carrers ha recuperat en part el
seu aspecte clàssic
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202955/retrobaments/reconquestes/al/cor/barcelona/aillada)
amb la reobertura d'algunes terrasses. El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols,
defineix la represa de l'activitat com a "tímida" tot i que positiva, ja que "la ciutat no podia
continuar estancada econòmicament". La fase 1 la conceben "per escalfar motors" de cara a la
fase 2, on sí preveuen una reobertura "massiva". L'Ajuntament confia que aquest segon estadi no
arribi més enllà dels 15 dies de rigor i es pugui aplicar a partir del 8 de juny.
Mentrestant, a les regions que han entrat en fase 2 l'activitat econòmica ja ha anat un pas més
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enllà. En aquest cas, el relaxament de les restriccions permet reobrir els centres comercials, com
ha passat a Tarragona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202964/reobren/centres/comercials/tarragona/dona/gust/comp
rar/sense/gent?rlc=p1) . La patronal catalana, Foment del Treball, reclama encara més mesures
per a la reactivació econòmica i aquest dilluns ha presentat un a tots els partits amb representació al
Parlament un document amb 65 mesures per preservar "empreses i llocs de treball".
[noticiadiari]2/202964[/noticiadiari]
El document, elaborat per la comissió de comerç de la patronal catalana, planteja deu mesures "per
al molt curt termini" durant el període de tancament obligat del comerç i 55 més, agrupades en 13
línies estratègiques, per al procés de reobertura i fins al 2021. Entre altres, la patronal demana
que es puguin allargar els ERTO, una política fiscal business friendly, mesures de liquiditat i un pla
de captació d'inversions a Catalunya.
La patronal també ha reclamat prendre part en la presa de decisions de reobertura de les
escoles i Foment avisa que la incertesa" que està generant el pla d'obertura dels centres educatius
té conseqüències que "incideixen de manera directa" en la productivitat de les empreses i en el
manteniment dels llocs de treball. Foment també ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que
no "ofegui" l'ús del vehicle privat, en un context en què el consistori aposta per destinar més
espai als vianants i les bicicletes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/201391/barcelona/preveu/fer/permanents/nous/carrils/bici/esp
ais/vianants) .
El que també s'encamina a poc a poc a la normalitat, en el cas de la capital, és l'accés a les
platges
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202944/platges/barcelona/tamb/obriran/al/vespre/partir/avui/fe
r/esport/passejar) . Igual que la resta d'establiments de la ciutat, les guinguetes també poden
des d'avui obrir les seves terrasses, amb un màxim de 30 taules, i també poden sol·licitar més
espai per oferir-ne d'extres.
El turisme, al caure
El que tampoc trigarà gaire a tornar a la normalitat és la mobilitat entre els municipis
metropolitans. Barcelona continua sent l'única ciutat de l'estat espanyol aïllada, de la qual ningú
en pot entrar o sortir si no és per motius laborals o de primera necessitat, però el Departament de
Salut ja ha decidit demanar al govern espanyol unificar les regions sanitàries
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202995/govern/proposa/unificar/barcelona/regions/metropolita
nes/partir/dilluns/vinent) de Barcelona Ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud per
permetre-hi els desplaçaments.
La gran incògnita, per ara, és com funcionarà la temporada d'estiu, a la capital i al conjunt del país,
però el govern espanyol ja ha anunciat que permetrà l'arribada de turistes estrangers a partir de l'1
de juliol sense necessitat que passin una quarantena
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202981/estat/aixecara/juliol/quarentena/turistes/estrangers) .
Per part de la Generalitat el conseller de Territori, Damià Calvet, ha reclamat en una entrevista a
NacióDigital https://www.naciodigital.cat/noticia/202827/damia/calvet)
(
que l'Estat habiliti fons
directes per a la Generalitat, per tal de poder fer front a la situació que ha deixat el coronavirus.
N'hi ha d'haver d'específics, com per exemple, un per al transport públic i un per al turisme, "que
genera un percentatge del PIB molt important", ha plantejat.
Alguns territoris ja han començat una campanya de crida al turisme. És el cas de la Costa Daurada i
les Terres de l'Ebre, que busquen "tocar la fibra" al mercat català i espanyol. Són el públic prioritari
d'una publicitat que, amb to emotiu, presenta unes destinacions segures i properes. L'objectiu és
reactivar un dels sectors més castigats per la crisi sanitària.
Tot plegat mentre la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María
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Neira, ha indicat aquest dilluns que cada cop s'està descartant més que hi hagi una altra onada
important de contagis
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202947/oms/veu/improbable/altra/onada/important/contagis)
. A parer seu la taxa de transmissió s'ha baixat tant que el virus tindrà una "dificultat important" per
sobreviure, però ha evitat constatar que ja s'ha acabat aquesta primera onada. Experts com
Benito Almirante, cap de malalties infecciones de la Vall d'Hebron, aposta ja per un
desconfinament molt més ràpid i assenyala que és "altament improbable" que hi hagi un rebrot
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202938/expert/benito/almirante/aposta/desconfinament/molt/m
es/rapid) .
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat ha canviat el funcionament del recompte de casos de
coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203002/fins/50/morts/3121/nous/positius/coronavirus/ultima/se
tmana/estat) i el director del Centre d'Aletes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, assegura
que permetrà analitzar millor l'evolució de l'epidèmia i, per extensió, les mesures de desconfinament.
Entre les prediccions i les pressions de sectors econòmics, doncs, el desconfinament s'accelera a
les portes de l'estiu i de la temporada turística. Actualment el turisme representa el 14% del PIB
de Barcelona, un 12% a Catalunya i un 12,3% al conjunt de l'estat espanyol. I el govern espanyol
ja ha aprovat que, a partir de l'1 de juliol
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202981/estat/aixecara/juliol/quarentena/turistes/estrangers) ,
els turistes estrangers no hagin de passar una quarentena. Una mesura pensada, com deia
Pedro Sánchez dissabte, per salvar la campanya d'estiu.
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