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L'estada dels treballadors de tem-
porada té una data límit: el 22 de
juny. Així ho van confirmar fonts
properes a l'executiu al Diari. En
aquest sentit van exposar que
qualsevol persona que disposi de
bitllet d'avió, pot passar la fronte-
ra del Riu Runer i anar cap a Es-
panya. Així mateix, des del Go-
vern del Principat van remarcar
que “els temporers tenen ara 8
dies per regularitzar la seva situa-
ció o abandonar el país”. A més a
més, les mateixes fonts van expo-
sar que “si tenen un bitllet d'avió
per retornar al seu país, poden
estar fins a dos dies en territori
espanyol”. 

D'altra banda, des del Govern
van recordar que la frontera fran-
coandorrana estava oberta i que
en el cas que hi hagués qualsevol
tipus de problemàtica per sortir
per la hispanoandorrana, sempre
ho podrien fer a través de la del
Baladrà. Però, el que sí que van
remarcar és que “més enllà de la
finestra d'aquests 8 dies que van
entre el 15, que els vencia el per-
mís de residència i el 22, en què
Espanya aixeca l'estat d'alarma,
han de regularitzar la seva situa-
ció o abandonar el país; no hi
haurà cap altra pròrroga dels per-
misos de residència i treball ni cal
cap altra mesura”. 

En aquest sentit, les mateixes
fonts van recordar que, en el cas
que els temporers optessin per
no tornar al seu país d'origen, te-
nen “altres maneres de regularit-
zar la seva situació”. Precisament,
i sobre la situació dels temporers
que es troben a la seva parròquia,
la cònsol major d'Encamp, Laura
Mas, va afirmar que “després de
les darreres sortides, ara deu que-
dar una bossa de poc més d'un
centenar de temporers a la parrò-

quia”. En relació a les ajudes que
han rebut, Mas va afirmar que “la
data que ha fixat el Govern de
sortida és quan nosaltres, per
norma general, deixarem de
prestar les diferents ajudes que
hem donat als temporers”. 

No obstant això, la cònsol ma-
jor de la parròquia encampadana
va afirmar que “si en algun cas hi
ha algun temporer que té el seu
vol per a la primera setmana de
juliol i ens ha acreditat documen-

talment aquest fet, podrem parlar
d'ajudar-los fins a la seva sortida.
Però només són casos excepcio-
nals”. Finalment, cal recordar que
hi ha un nou vol en direcció a
Buenos Aires i que sortirà el pro-
per dia 21 des de l'aeroport de
Madrid - Adolfo Suárez. En
aquest, hi ha una sèrie de seients
reservats per a temporers que es
troben a Andorra. El Govern es
farà càrrec del seu trasllat si hi ha
un mínim de deu persones.
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El Govern confirma que no hi haurà cap nova pròrroga del permís de residència 

Els temporers hauran de marxar 
del país, com a molt tard, el dia 22 
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La primera jornada per accedir a
Catalunya sense restriccions de
mobilitat no va generar cues a la
frontera hispanoandorrana. El
servei de Mobilitat va informar el
Diari que tan sols es van formar
petites retencions a mitja tarda

fins a la rotonda de la depurado-
ra, les quals van coincidir amb la
tornada a casa dels treballadors
transfronterers al Principat. De la
mateixa manera, durant el cap de
setmana el servei tampoc espera
grans cues de vehicles que vul-
guin accedir al país veí del sud.

D’altra banda, el president de
la Generalitat de Catalunya,

Quim Torra, va anunciar ahir el
final de la fase 3 al territori català
i el seu pas a l'anomenada "nova
normalitat". D’aquesta manera,
l’executiu català permet la mobi-
litat per tota la comunitat autò-
noma, i els andorrans i residents
comunitaris que ho desitgin te-
nen total llibertat de moviment
per tot el territori català, després

que l’executiu decidís aixecar les
restriccions de mobilitat a la fron-
tera hispanoandorrana el diven-
dres 12 de juny.

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va dir que una de les no-
vetats d'aquesta etapa és que el
govern espanyol "no marcarà els
percentatges d'aforament com a
norma general".

L’obertura de la mobilitat a Catalunya no genera cues
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MOBILITATATORRA DECLARA LA FI DE LA FASE 3 I EL PAS A LA NOVA NORMALITAT

�La Universitat d’Andorra

participarà en el concert be-

nèic en línia organitzat per

Xarxa Vives i que pretén

agrair l’esforç fet per la co-

munitat universitària durant

la pandèmia de la Covid-19.

�La Massana celebrarà di-

lluns la tradicional benedic-

ció del bestiar a Setúria, pe-

rò aquest any no hi haurà el

dinar posterior a causa de la

pandèmia. 

�Andorra la Vella va man-

tenir ahir una trobada del

consell dels infants de ma-

nera telemàtica. En la matei-

xa, la cònsol major de la

parròquia, Conxita Marsol,

va acomiadar els alumnes

que durant aquest curs

n’havien format part. Cal re-

cordar que les propostes

dels nens no han pogut tirar

endavant a causa de la crisi

sanitària. 

�OTSO i UNICEF van sig-

nar ahir un conveni per tal

de vendre una mascareta

que serveixi per a recaptar

fons per a la lluita contra la

pandèmia del coronavirus.

Concretament, el 25% serà

el beneici que l’ONG desti-

narà a aquesta ita. 

�El comitè de gestió de

la marca del Shopping Mile

va reemprendre la seva acti-

vitat després del conina-

ment. En la reunió, van abor-

dar accions per dinamitzar i

promocionar la zona.

�Caldea va anunciar que

estrenarà la llacuna sobre el

riu Valira en la reobertura de

les instal·lacions, prevista el

4 de juliol.
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