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Les restriccions de viatgers 
arriben a tots els ports
b El Govern 
prohibeix l’entrada 
de creuers a Espanya 
durant 14 dies

b Tampoc podran 
operar els ferris que 
connectaven la 
Península amb Itàlia

F
a uns dies va ser una na-
viliera, Costa Cruceros, 
la que voluntàriament 
va decidir suspendre les 

seves travessies pel Mediterrani. 
Ahir, dijous, va ser el Govern 
qui finalment va blindar tots els 
ports espanyols a aquest tipus 
de transport, alhora que prohi-
bia l’entrada a ferris de passat-
gers procedents d’Itàlia, per mi-
rar de frenar els potencials con-
tagis de coronavirus. 

La mesura, que entrava en vi-
gor a les 0.00 hores d’aquest di-
vendres fins a les 23.59 del 26 de 
març, corregeix el disbarat 
d’haver eliminat les conne-
xions aèries amb Itàlia mentre 
que els barcos de passatge conti-
nuaven recalant i s’havien con-
vertit en el transport alternatiu 
entre els dos països, amb gran 
demanda aquests últims dies. 

Cap creuer, sigui quina sigui 
la seva procedència, podrà ope-
rar als ports espanyols almenys 
durant dues setmanes. Perquè 
els barcos de creuer ara en ruta 
puguin desembarcar el seu pas-
satge, en aquest cas i excepcio-
nalment es permetrà l’entrada 
a qualsevol port espanyol fins a 
les 0.00 hores del 15 de març. 
Una mesura que implica que 
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 diversos creuers recalaran enca-
ra a Barcelona durant avui i 
demà dissabte. I no podran tor-
nar a embarcar.  

El Consell de Ministres ex-
traordinari també ha emfatit-
zat que aquesta mesura tem-
poral es podrà anar prorro-
gant per períodes de 14 dies, 
en funció de l’evolució que se-
gueixi la pandèmia. S’estima 
ara que la presència de Covid-
19 en un vaixell «tindria un 
impacte molt important tant 
en el passatge i la tripulació 
com en els serveis sanitaris de 
la localitat on atraqués». 

La prohibició no s’aplica a 
les naus de càrrega, ni amb fi-
nalitats humanitàries, ni als 
conductors de camions que 
arriben per mar. 

En paral·lel, altres compa-

nyies de creuer han restringit 
la seva activitat, cosa que 
també afectarà la capital ca-
talana. Princess Cruises ha 
suspès tots els seus itineraris 
durant 60 dies.  

La italiana MSC Cruceros ha-
via reajustat les seves rutes al 
matí, eliminant ports italians i 
algunes operatives dels seus 
barcos. Al rebre la notícia del 
tancament dels ports espanyols 
ahir a la nit, va haver de pren-
dre decisions dràstiques en ca-
sos com Barcelona, on es troba-
va atracat el MSC Grandiosa. Els 
passatgers que havien embar-
cat hores abans per iniciar les 
seves vacances van haver de de-
sembarcar precipitadament. 
L’enorme barco va salpar amb 
destinació a França i Itàlia, on 
només podrà deixar passatge. H

33 El creuer ‘MSC Grandiosa’, al mes de novembre al port de Barcelona.
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a la veïna Vilanova del Camí, hi 
ha el tanatori, on es convida sub-
tilment a estalviar-se el condol 
en cas de tenir algun símptoma. 
Si és així, la funerària convida els 
sospitosos a «fer arribar les mos-
tres de condolença de manera 
telefònica o telemàtica» per un 
funeral sense coronavirus. H

L’OCI QUEDA 
SOTA MÍNIMS

J  La resolució de suspendre 
activitats recreatives per a més 
de 1.000 persones i reduir 
l’aforament de la resta a un terç a 
Catalunya ha deixat l’oferta d’oci 
sota mínims, ja que moltes sales 
no cobreixen despeses amb 
aquest percentatge i no obriran, 
segons la patronal Fecasarm. 
D’altres reduiran les plantilles.  

J  Bars i restaurants encara 
mantenen l’aforament, diu el Gremi 
de Restauració de Barcelona.  
Però el negoci cau en picat.

a Catalunya

reny estava ben abonat perquè 
fa dècades que convertim la 
por i el sofriment en dos dels 
temes centrals del nostre en-
treteniment. 

La perversitat del nostre 
model informatiu barreja, 
sense que els ciutadans pu-
guin diferenciar-los, veritats i 
mentides, precisions i aproxi-
macions, el que ve de fonts 
científicament contrastades i 
rumors inventats, publicitat i 
falsedats intencionades. L’espi-
ral és imparable. La crisi de cre-
dibilitat dels polítics els em-
peny ara a cedir tota l’autori-
tat en el món científic, però les 

gent és evitar els col·lapses sa-
nitaris i econòmics que es van 
creant. Veiem amb un altre ti-
pus d’enuig, polític, que els 
qui predicaven abaixar els im-
postos ens han deixat un sis-
tema de salut que no és prou 
bo. Ens esclata a la cara, per 
exemple, l’evidència que van 
anar massa lluny les irrespon-
sables retallades sanitàries de 
la nefasta parella que van 
constituir per a Catalunya el 
passiu Mariano Rajoy i el poc 
penedit Artur Mas. Quan torni 
la normalitat haurem de re-
parar la seva immensa i con-
taminant frivolitat. H

mesures que es van adoptant 
per rebaixar els efectes sanita-
ris, socials i econòmics de la 
pandèmia a la pràctica aca-
ben incrementant el temor. Els 
esforços per no desmarxar l’es-
tat d’alerta en molts casos són 
rebuts amb recels i protestes al 
mateix temps que, d’altra ban-
da, se’n demanen més. Crec 
que la pitjor mentida que ens 
estan inculcant és que això 
passarà aviat. Suspenen les 
classes i concentracions de 
gent només per un parell de 
setmanes per apaivagar-nos.  

Tocarà analitzar més enda-
vant el que ens passa. Ara l’ur-

Ens esclata a la cara 
l’evidència que  
les retallades sanitàries 
van anar massa lluny
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