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L’oci nocturn
vol prendre la
temperatura
als seus clients
La patronal d’oci nocturn Spain
Nightlife va demanar al govern
que iniciï els tràmits per donar
“cobertura legal” a la possibilitat de prendre la temperatura
als clients abans d’entrar a un
local, si es considera convenient, amb termòmetres d’infrarojos o càmeres tèrmiques.
El secretari general d’Spain Nightlife, Joaquim Boadas, va dir
que actualment “no hi ha cobertura legal perquè el titular
d’un bar, un restaurant o una
discoteca pugui obtenir dades
de salut o de la temperatura
d’un client, ja que és una dada
de caràcter personal”.

Dues persones que
convisquin podran
viatjar junts en
motocicleta
El Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) d’ahir modifica l’ordre
ministerial del 3 de maig que
regula les condicions de transport en vehicles. Pel que fa a
les motocicletes, ciclomotors
i vehicles categoria L, es permet ara que dues persones que
convisquin viatgin juntes sense
mascareta i a les d’ús compartit –per exemple, les de lloguerserà obligatori l’ús de guants.

L’Alt Pirineu i Aran ja pot fer
viatges a segones residències o
reunions de fins a 10 persones
El Govern espanyol va aclarar ahir els dubtes sobre
la fase 1, a la que no podrà entrar la regió de Lleida
Lleida
REDACCIÓ
Les comarques de l’Alt Pirineu i
Aran, juntament amb les de les
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, estan des d’avui en la fase 1
del desconfinament que permet
entre altres viatjar a segones residències dins de la regió sanitària
i fer reunions de fins a 10 persones. Protecció Civil va publicar
ahir un nou document FAQS sobre els interrogants que poden
sorgir a partir d’avui després que
el govern espanyol aclarís alguns
dels dubtes al respecte.
D’aquesta manera, les localitats del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell,
la Val d’Aran i la Cerdanya, podran
fer activitats com obrir portes als
allotjaments hotelers, així com les
cafeteries, bars i restaurants, que
podran utilitzar el 50% de les taules permeses a les terrasses a l’aire lliure, respectant les distàncies

LES CLAUS

FOTO: ACN / Una terrassa de la Seu d’Urgell que ja podrà obrir avui
de dos metres de seguretat entre
les taules, l’obertura igualment limitada de biblioteques, museus,
cinemes, teatres i espectacles culturals o dels comerços de menys
de 400 metres quadrats, i també
es permet “la mobilitat general
dins la regió sanitària per a les
activitats autoritzades”, a més de
poder anar a les segones residèn-

cies si estan a la mateixa regió que
el domicili. També es va confirmar
que es permeten les reunions privades de fins a 10 persones –en
domicilis, associacions o seu socials i que es mantenen les franges
horàries als municipis grans. La
regió sanitària de Lleida es queda
en la fase 0 i encara haurà d’esperar uns dies per avançar.

TERRASSES. Els bars,
cafeteries, hotels i
restaurants podran obrir
les seves terrasses a
l’aire lliure al 50% de la
capacitat.
CULTURA. Alguns
equipaments culturals
com cinemes, teatres
o biblioteques podran
obrir de manera
limitada.
MOBILITAT. Els
ciutadans podran anar a
les segones residències
si aquestes es troben a
la mateixa regió sanitària
que el seu domicili
habitual.

El Parc d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici,
sense visitants pel Covid-19
L’espai natural protegit dels Pirineus rep
anualment a més de 560.000 turistes
Espot
ACN
Algunes de les imatges més icòniques del Parc i de les més immortalitzades pels visitants, han
vist com l’anar i venir d’excursionistes ha desaparegut pel confinament arran del coronavirus. La
Pica d’Estats (3.143 m) és el cim
més alt de Catalunya i una de les
muntanyes més conegudes i en
un mes d’agost la poden arribar a
pujar fins a 9.000 excursionistes,
però aquesta primavera haurà estat de les menys visitades de les
últimes dècades, el mateix que li

ha passat al romànic de la Vall de
Boí.
Marc Garriga, director del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, explica
que la poca afluència de persones
a la natura aquesta primavera beneficiarà l’ecosistema, tant la flora com la fauna i recorda a la gent
que fa esport que no poden sortir
del seu municipi. També va recomanar als esportistes que si accedeixen a la muntanya, estiguin
federats. Pel que fa al conjunt
romànic de la Vall de Boí (Alta Ribagorça) va rebre durant l’any
passat un total de 130.665 visites.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / El cim dels Encantats amb el llac de Sant Maurici als peus

Els turistes es concentren majoritàriament per Setmana Santa i
durant els mesos de primavera i
estiu. Sònia Bruguera, alcaldessa

de la Vall de Boí (Alta Ribagorça),
va explicar què és un fet “inèdit”
que les esglésies estiguin tancades i no hagin pogut rebre visi-

tants durant uns dos mesos. Per
contra, remarca “l’explosió” que
ha fet la natura deixant una Vall
“espectacular”.

