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Les noves mesures anti-Covid a partir del 9 de maig, a l'espera de l'aval dels tribunals
El Govern ja ha traslladat al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) les restriccions que vol aprovar perquè
entrin en vigor el 9 de maig, quan decau el decret d'estat
d'alarma que fins ara donava plena cobertura a les diferents
resolucions que s'anaven aprovant. La intenció és fer
públiques les noves mesures aquest divendres. Una de les que
segur haurà d'avalar el TSJC és la limitació de les reunions a
sis persones. A més, el Govern ja va avançar la setmana
passada que els bars i restaurants podrien reobrir en horari
de tarda i vespre, fins a les 23 hores. Aquest dimecres, la
consellera de Salut ha apuntat que la voluntat és també que
els comerços puguin obrir fins a les 22 hores, una hora més
tard del que ho poden fer ara.

De moment, i amb la fi de l'estat de l'alarma aquest diumenge, el toc de queda i el confinament perimetral de
Catalunya decauran.
La intenció, però, és mantenir algunes limitacions com l'obertura continuada de la restauració fins a les 23
hores. Bars i restaurants podran reobrir, però hauran de continuar aplicant les mesures vigents fins ara
d'aforaments, distància entre taules, grups i l'ús de la mascareta.
També podran reobrir les fires i els parcs d'atraccions, amb una limitació de l'aforament del 30% i els espais
dels centres cívics.
A més, el Govern vol que els comerços de conveniència puguin obrir fins a les 22 hores, i les entitats
esportives i les activitats culturals fins a les 23 hores.
El TSJC haurà d'avalar, en canvi, la limitació de les reunions socials a sis persones i l'aforament marcat per als
actes religiosos. De moment, la Fiscalia Superior de Catalunya no s’oposa a aquestes mesures proposades per
la Generalitat per combatre la covid-19 a partir del proper diumenge i que vulneren drets fonamentals.
Per a la resta, la previsió és que es mantinguin les restriccions com fins ara, però el Govern ho confirmarà
aquest divendres.
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