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COVID-19 REACCIONS A LA FASE 2
ANNA FONT/FRANCESC BENEJAM GIRONA

El sector de l’hostaleria de comarques gironines es mostra optimista per la petició de la Generalitat que la Regió Sanitària de
Girona entri a la fase  a partir de
dilluns vinent. Bars i restaurants
estan a l’espera que l’executiu espanyol doni el vistiplau a la petició
amb què els establiments poden
rebre clients a l’interior i omplint
el  de l’aforament dels locals.
Per al president de l’Associació
d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona ciutat, Josep Carreras, si es confirmés l’anunci seria
un «pas més» cap a la «nova normalitat», que Carreras qualifica
de «singular». La previsió d’obertura calcula que serà «gradual» i
és que, des de l’associació, han detectat que el sector es mou amb
«prudència». «Hi ha locals que tot
just obrien la terrassa aquest dilluns, malgrat poder-ho fer des de
fa una setmana», explica.
Al respecte, assegura que estan
«tranquils» perquè els establiments associats compleixen amb
la normativa i els protocols marcats i defensa que aquells que dilluns ampliïn l’espai per als clients
ho faran amb «cura».
Carreras considera que el pas a
fase  serà una notícia satisfactòria no només perquè els permetrà
disposar de més espai sinó perquè també demostra un descens
en els contagis de coronavirus.
Amb tot plegat, Carreras demana als companys del sector «valentia per tirar endavant». «La millor manera que un ERTO no t’afecti és poder recuperar personal
i això s’ha de fer començant a treballar com abans millor», assegura, i demana «responsabilitat» als
clients en el compliment dels protocols sanitaris.
En relació amb els hotels i allotjaments, que ja podrien començar a utilitzar espais comuns amb
aforament reduït, no es preveu
que es reactivin fins que s’obrin
fronteres. Des de la Federació
d’Hostaleria de les Comarques de
Girona, la seva portaveu, Marina
Figueras, assegura que la temporada turística aquest any «no serà
bona» i que se’n ressentirà el consum dels usuaris. «Molta gent està
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Mifas crea la figura
de l’agent informatiu
■ MIFAS ha creat la figura de
l’agent informatiu, una figura
pensada per a espais on hi hagi
afluència de gent i que vetlli per al
compliment de les mesures sanitàries. L’objectiu és el d’oferir, tant
al sector públic com privat, un servei d’informació i gestió. DDG

Banyistes a la platja de l’Escala,
ahir. BASILI GIRONÈS

Els càmpings
confien en
la fidelització
de la clientela; la
majoria, francesos
Els hostalers de
Girona preveuen
que l’obertura de
bars i restaurants
sigui gradual

Fase 2: el camí cap a la
«nova normalitat» per
al sector de l’hostaleria
 L’alcaldessa, Marta Madrenas, confia que dilluns s’entri a la nova etapa
de desescalada davant el descens de contagis i morts  L’Associació

d’Hostaleria demana «responsabilitat» als clients i «valentia» als empresaris
immersa en un ERTO i no compren res», afegeix.
El pas a fase  incidirà poc en
els hotels, però ja han començat a
prendre mesures amb «fortes inversions» per adaptar els establiments a la llei i implementar
equips de protecció per al personal. A més, segons explica la Federació, s’està formant els treballadors per desenvolupar la seva
feina complint les normes de seguretat. «Els hotels en són molt
conscients perquè al final el que
volen és generar confiança, tant

FIGUERES

El segell Stop Covid19 ja està disponible
■ Els comerços i establiments de
Figueres ja poden sol·licitar des
d’avui el segell de qualitat Stop Covid-, que està disponible per
aquells locals amb atenció al públic que compleixin totes les normatives. L’objectiu és donar seguretat i confiança tant als clients
com als treballadors. Eltermini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el  de juny i l’establiment
haurà de complir un manual d’assessorament. DDG FIGUERES

COSTA BRAVA

Alt índex de clients
fidelitzats
L’Associació d’Hostaleria de
l’Alt Empordà i l’Associació de
Càmpings, ambdues representades per Miquel Gotanegra, confien en la fidelització dels clients,
la majoria dels quals són francesos, i en el vincle emocional amb
la Costa Brava. Gotanegra asse-

gura que els calia un calendari
d’obertura de la frontera encara
que fos provisional i destaca que
el «gran avantatge de la nostra
destinació és que tenim un elevat índex de clients molt fidelitzats, que fa que quan han vist
una mica de llum vulguin tornar
a venir». Gotanegra, a més, remarca que «el nostre principal
client està enamorat de la nostra
destinació i això és difícil de tombar-ho». A.F. GIRONA

CATALUNYA

La Generalitat proposa crear un grup
de treball per pal·liar la crisi social
■ El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani,
ha proposat a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
la seva participació en un grup de treball específic dins del CORECO
(Comitè tècnic per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica
i protecció social com a conseqüència de la crisi de la covid-) del Govern de la Generalitat. L’objectiu és el d’acordar mesures per fer front
a les conseqüències socials de la crisi de la covid-. Alguns dels temes
que ha assenyalat El Homrani per tractar en aquest grup de treball són
un nou model d’autonomia personal, la reactivació de les negociacions
sobre pobresa energètica, la pobresa infantil, les activitats de lleure
educatiu d’aquest estiu i les persones immigrants en situació administrativa irregular. DDG BARCELONA

per als treballadors com per als
usuaris», assegura. Ara per ara,
però, tota l’atenció està posada en
la frontera a l’espera de com afecta
l’aixecament de la quarantena obligatòria a partir de l’ de juliol.
Les declaracions de la ministra
francesa en què demanava que no
es viatgés a Espanya van preocupar el sector, però des de l’Associació de Càmpings, el seu president, Miquel Gotanegra, assegura
que amb la concreció del calendari «la situació ha canviat».
«Bones perspectives»
Per la seva banda, l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas, ahir va
manifestar la seva conformitat i
confiança que Girona passi dilluns a la fase , davant el descens
en el nombre de casos i defuncions. En una roda de premsa telemàtica, Madrenas va explicar
que cada dia disminueixen els pacients atesos en hospitals per la
covid-, igual que els decessos.
L’alcaldessa té «bones perspectives» de canviar de fase i durant la
seva compareixença va fer una
«crida intensa» perquè tota la ciutadania utilitzi mascareta a la via
pública, tot recordant que també
inclou terrasses.

IMPOSTOS

Castelló torna
a cobrar els tributs
■L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat un nou calendari per al cobrament de tributs,
després que aquest quedés paralitzat amb l’aprovació de l’estat
d’alarma al mes de març. Els nous
terminis de cobrament dels padrons municipals que havien
quedat suspesos es reprenen amb
noves dates de venciment i fraccionament i es posen sol·licitar
nous ajornaments si es requereix.
DDG CASTELLÓ EMPÚRIES

