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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 93 CASOS ACTIVOS, 16 MORTES, 746 ALTAS | GALICIA: 10.936 
CONTAXIOS, 606 MORTES, 8.820 ALTAS | ESPAÑA: 276.505 CONTAXIOS, 27.563 MORTES, 146.446 ALTAS

O TEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 12O

Unhas Letras Galegas confi nadas
Especial l Entrevista ao presidente da RAG, Víctor 
Freixanes, no suplemento polo día adicado a Carvalho 
Calero, que quedou deslucido polo estado de alarma

Táboa Redonda 
A mirada perdida de Vivian Maier

Revista casadiez
Por só 0,70 euros 
RECORTA O CUPÓN DO LOMBO

Letras de esperanza e de consolo  POR Alberto Núñez Feijóo

O Concello estableceu dous corredores de circulación para os compradores. RAFA FARIÑA

CIDADE A fase 1, un 
pequeno respiro 
para o comercio de 
Pontevedra   > 8-11

CIDADE O parque 
infantil de Médico  
Ballina atrásase ata 
fi nais de xuñox  > 23

PROVINCIA Os veciños 
da Illa de  Ons volven ás 
súas casas  > 26

PROVINCIA Os peatóns 
terán prioridade nas 
rúas de Sanxenxo e 
Portonovo  > 15

DEPORTES Os campus 
deportivos do verán, 
pendentes do virus  > 45

VILANOVA Denuncian 
a 23 persoas por facer 
unha festa privada  > 16

HOXE ESCRIBEN
Milagros Bará, Bernardo 

Sartier,  Rafa Cabeleira, 

Martín G. Piñeiro , Jenaro 

Castro e Lois Caeiro

E ADEMAIS 17.05.20

Morre Julio 
Anguita, histórico 

líder da 
esquerda 
española

 >36

Pontevedra reestrea a súa feira
▶ Satisfacción entre os ambulantes por volver traballar, a pesar das poucas vendas >7

Na fase 2 permitiranse as vodas ao aire libre con 
ata 100 convidados e a apertura interior de 
bares ao 40% ▶ Galicia autoriza os mercados de 
gando e reclama fl exibilizar o deporte na fase 1

Pedro Sánchez quere prorrogar o estado de 
alarma un mes máis, ata que remate a des-
escalada en xullo, e que sería aplicable por 
territorios, de xeito que uns sairían del an-
tes que outros. O presidente asegurou que 
sen este instrumento xurídico España te-
ría agora 300.000 mortos e volveu defender 

esta medida para loitar contra a pandemia. 
O Goberno central anunciou onte no Boe 
que na fase 2 permitirá as vodas con ata 100 
convidados ao aire libre e a apertura interior 
de bares cun 40% de aforo. Tamén amplia-
rá as horas para facer deporte, pero Galicia 
quere que iso suceda xa na fase 1.> 17 E 20

Sánchez pedirá un último estado de 
alarma ata xullo aplicable por zonas

Chaman a cumprir as normas de seguridade para saír 

canto antes da crise ▶ Ven os Ertes positivos se non son 

indefi nidos e auguran subidas fi scais e reconversións  > 2-5

Seis expertos avisan 
de que un rebrote 
faría un gran dano á 
economía galega 
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