
Lamobilitat podria tornar
a totCatalunyadilluns
La restauració en centres comercials també podrà obrir

MANÉ ESPINOSA

El confinament comarcal es pot acabar dilluns vinent

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

Catalunya es prepara per alleu-
gerir les restriccions de mobili-
tat i passar del límit comarcal ac-
tual a permetre la mobilitat per
tot el territori a partir de dilluns
vinent, 26 d’abril. Aquesta és
l’opció que s’obre pas a la taula
del Govern i que està previst que
es concreti en les pròximes ho-
res amb noves mesures de des-
escalada que abastaran altres
àmbits. Per exemple, la reober-
tura dels locals de restauració
als centres comercials.
El debat al si del Govern dura

des de fa dues setmanes entorn
de com cal continuar en la des-
escalada territorial i s’han sos-
pesat com a alternatives les àre-
es de salut o les vegueries. Les
xifres d’incidència de la covid
dues setmanes després de les va-
cances de Setmana Santa també
avalen la convicció que haver
permès la mobilitat per tot el

territori de Catalunya no ha su-
posat un augment excessiu dels
contagis. Encara que la incidèn-
cia acumulada hagi pujat a més
de 277, situant Catalunya molt
per sobre de lamitjana de les co-
munitats.
El secretari de Salut Pública,

Josep Maria Argimon, va asse-
gurar ahir, però, que la decisió es
discutiria a partir de demà, ve-
ient l’evolució de les dades dels
tres últims dies.
La determinació al Govern és

avançar cap a una mobilitat més
gran i treballa en paral·lel per
posar en marxa mesures que

alleugereixen algunes de les res-
triccions enmarxa des de fame-
sos. Així, la Generalitat vol posar
fi al tancament de la restauració
als centres comercials, vigent
des del gener i que no es va be-
neficiar de les diferents fases
d’obertura de la restauració, pri-
mer per franges d’esmorzar i di-
nars i més recentment d’obertu-
ra limitada fins a 17 h, excepte
per als sopars que se serveixen a
domicili o que es passen abuscar
al local. A partir de dilluns, pre-
visiblement, la restauració situa-
da dins dels centres comercials
seguirà les mateixes regles. Bars
i restaurants continuaran sense
poder obrir a les nits en espera
de resoldre com esmantenen les
restriccions demobilitat noctur-
na una vegada decaigui el toc de
queda actual quan s’acabi l’estat
d’alarma el 9 de maig.
Després d’aquesta nova ober-

tura, el Govern treballa ara per
vehicular les restriccions quan
s’acabi l’estat d’alarma. Els con-
finaments territorials comarcals
han estat avalats en diverses
ocasions pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, però el
toc de queda no s’ha aplicat mai
en l’àmbit autonòmic sense
l’aval de l’estat d’alarma. Si le-
galment es troba la fórmula que
els tribunals acceptin, els plans
de l’executiu català passen per
fixar un toc de queda a les 23 ho-
res i així poder reobrir la restau-
ració.
Argimon vamanifestar en una

entrevista a RAC1 que personal-
ment és partidari de recuperar
els drets retallats amb el toc de
queda, sempre que les dades de
la pandèmia siguin favorables.
“Siguemmolt conscients del que
ens passarà després”.
L’epidèmia aCatalunyamanté

les ucis molt plenes, oscil·lant
entre els 499 malalts d’ahir i els
519 de la setmana passada. Però
la xifra més baixa d'aquest any
ha estat de 392 el 26demarç, per
la qual cosa no sembla que hi ha-
gi gaires motius d’alleujament.
La pujada lenta i continguda de
nous casos manté a l’hospital
més de 1.600 persones i unamit-
jana setmanal de 10.400 nous
contagis.c

Ladecisióesprendrà
avuiodemà,veient
l’evoluciódel’epidèmia,
queelGoverndona
comafavorable

Emergència sanitària
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