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CORONAVIRUS ESPANYA

Ahir va arribar un avió amb repatriats de l’Argentina.

EUROPA PRESS

AGÈNCIES
❘  MADRID ❘  El president de la 
Generalitat, Quim Torra, va 
acusar el Govern central de 
“menysprear” els arguments 
del Govern català per afrontar 
el desconfinament: “No han 
escoltat res”, va deplorar. “Ca-
talunya torna al 1833, a Léri-
da [sic], Gerona, Tarragona i 
Barcelona”, va criticar en un 
missatge a Twitter, en el qual 
va escriure l’antiga denomina-
ció castellana de les províncies 
catalanes per remarcar el seu 
enuig amb l’ús d’aquestes uni-
tats de divisió territorial per 
al pla de desconfinament. El 
comitè tècnic del Procicat de la 
Generalitat va aprovar ahir la 
seua proposta d’ordenació d’ho-
raris de sortida a l’espai públic 
Per exemple, de 6 a 8 hores per 
practicar esport, i de 9 a 11 per 
a la gent gran i persones amb 
dependència.

La portaveu del PP al Con-
grés, Cayetana Álvarez de 
Toledo, va criticar que el Go-
vern espanyol no hagi anunciat 
“un calendari nítid” en el pla 
de desescalada, ja que els ciu-
tadans necessiten “certeses i 
esperança”, i va considerar que 
no s’ha elaborat a partir d’“una 
radiografia exacta i precisa” de 
la pandèmia per, entre altres 
motius, no fer els tests neces-
saris per detectar el Covid-19. 
Vox va lamentar que el pla no 
es basi en criteris objectius o 
paràmetres estadístics, sinó 
que depengui exclusivament 

Quim Torra carrega contra Pedro 
Sánchez per ignorar la Generalitat
L’hostaleria de Lleida valora l’avenç però espera concretar com serà el retorn

de l’“arbitrarietat” de l’Exe-
cutiu central. La presidenta de 
Ciutadans, Inés Arrimadas, va 
afirmar que el pla contra el co-
ronavirus conté “contradicci-
ons” i “errors” que cal corregir.

Per la seua part, des del PNB 
es va retreure a Sánchez que 
els màxims representants au-
tonòmics no assumeixin “ni 
una sola funció” en el seu pla 
de desescalada.

Des del món econòmic, el 
secretari general de la Fede-
ració d’Hostaleria de Lleida, 
Ramon Solsona, va valorar el 
pla del Govern espanyol, però 
a l’espera de veure com es con-
creta i aplica. Aposta per avan-
çar terminis, tenint en compte 
que s’havia arribat a parlar de 
restriccions fins al desembre.

❘ MADRID ❘ El coronavirus va 
retrocedir ahir a Espanya a 
nivells del 13 de març passat, 
dos dies abans que els ciuta-
dans iniciessin el confinament 
a les seues cases, amb 1.308 
nous casos confirmats mitjan-
çant PCR, mentre que la xifra 
de morts ha caigut a 301, amb 
la qual cosa sumen 23.822.

D’aquesta forma, el núme-
ro total de diagnosticats mit-
jançant aquesta prova ascen-
deix a un total de 210.773 des 
de l’inici de la pandèmia; en 
24 hores, el virus tan sols ha 
avançat un 0,6 per cent, el rit-
me més baix registrat fins a la 
data i molt inferior al d’aquest 
13 de març, quan va ser del 
42,6 per cent amb 1.259 nous 
casos.

“Són dades molt bones que 
ens donen esperança”, va res-

saltar el director del Centre 
de Coordinació d’Alertes i 
Emergències Sanitàries, Fer-
nando Simón, que va dir que 
les hipòtesis que relacionen 
els climes benignes d’un de-
terminat territori amb una 
menor transmissió del coro-
navirus “tenen cada vegada 
més suport”.

Va apuntar que del que “no 

hi ha prou informació” és de 
la relació entre el Covid-19 en 
nens i un quadre clínic cone-
gut com a Xoc Pediàtric o la 
malaltia de Kawasaki. 

L’Associació Espanyola de 
Pediatria (AEP) ha aclarit que 
“de moment no s’ha establert” 
si els casos de Xoc Pediàtric en 
nens que s’observen en alguns 
països “són una coincidència 
en el temps amb la pandèmia 
del Covid-19 o tenen algun 
tipus de relació causal”.

PCR en menors

Els pediatres ressalten que 
el dolor abdominal i els símp-
tomes gastrointestinals s’han 
associat a inflamació cardíaca 
(miocarditis) i s’ha observat en 
alguns nens amb PCR positi-
va per a SARS-CoV2 i també 
amb PCR negativa.

El nombre de contagis nous cau  
a nivells del preconfinament
Sense evidències de relació entre el Xoc Pediàtric i el Covid-19

Polèmica per les dades dels 
tests a Espanya, que cau  
en el rànquing mundial
❘ MADRID ❘ L’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE) va as-
sumir ahir com a error seu haver 
situat Espanya en el top ten dels 
països que més tests fan entre 
la seua població per detectar la 
presència del nou coronavirus, 
per la qual cosa va demanar dis-
culpes per la “confusió” gene-
rada entorn d’un assumpte tan 
sensible. En un comunicat difós 
ahir, l’organisme va aclarir que 
el Govern espanyol li va envi-
ar les dades desglossades per 

comunitats autònomes i dife-
renciant entre PCR –les proves 
més fiables per a la detecció del 
virus i les úniques que fa ser-
vir l’Executiu espanyol en els 
seus balanços oficials de morts 
i encomanats– i tests serològics, 
juntament amb la suma dels dos. 
Van ser els experts de l’OCDE 
els que van decidir, va afirmar 
l’organització, incloure en el 
gràfic difós dilluns el còmput 
global, la qual cosa portava Es-
panya a aparèixer com el vuitè 
país que més proves ha fet (28,6 
per cada 1.000 habitants), da-
vant fins i tot d’Alemanya.

Amb el còmput només de les 
PCR, Espanya baixa al lloc 17, 
amb una taxa de 22,29 tests 
per cada 1.000 habitants, fins 
i tot per sota de la mitjana dels 
països de l’organització, que se 
situa en el 22,9.

OCDE

Assumeix l’error d’haver 

tractat malament  

les dades remeses per 

Espanya sobre analítiques

Mediació sobre locals 
comercials a Lleida

❘ LLEIDA ❘ La Federació de Co-
merç de Lleida ha segellat 
una col·laboració amb el 
Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya per oferir 
als associats i associades de 
la FECOM un servei especi-
al de mediació per facilitar 
acords en locals de lloguer. 
Precisament, un estudi 
apunta que el 90 per cent 
dels franquiciats veu impos-
sible arribar a un acord amb 
els propietaris dels locals so-
bre els lloguers.

Rebuig dels túnels 
desinfectants

❘ MADRID ❘ El ministeri de Sa-
nitat, Salvador Illa, va asse-
gurar que en l’actualitat no 
existeix cap producte viru-
cida que estigui autoritzat 
per al seu ús mitjançant ne-
bulització sobre persones, 
per la qual cosa adverteix 
que la tècnica d’aplicació 
que s’anuncia als anomenats 
túnels desinfectants “de cap 
manera” pot ser utilitzada 
sobre la població.

Un estudi eleva el 
número de morts

❘ MADRID ❘ La quantitat acu-
mulada de morts fins al 
moment actual ascendiria 
a 34.393 persones (un 46,2 
per cent superior a la xi-
fra oficial), mentre que els 
afectats per Covid-19 ron-
daran els 1,23 milions o un 
2,6 per cent de la població, 
a data de 26 d’abril, segons 
una estimació realitzada 
per la Fundació d’Estudis 
d’Economia Aplicada (Fe-
dea), que deixa molt lluny 
les dades donades pel mi-
nisteri de Sanitat.

n La Mesa del Congrés va 
aprovar ahir per unanimitat la 
creació d’una Comissió sobre 
la Reconstrucció d’Espanya 
després del Covid-19 confor-
me al format ideat pel PSOE 
i Unides Podem, que se cen-
tra en el debat de propostes 
de futur i que exclou la fisca-
lització de l’actuació del Go-
vern de coalició en aquestes 
setmanes. Els grups tindran 
dos dies per designar els seus 

representants amb idea de po-
sar-la en marxa la setmana 
vinent. El PP ja va anunciar 
que insistirà que la presidei-
xi Ana Pastor al complir la 
doble condició d’exministra 
de Sanitat i expresidenta del 
Congrés. Els socialistes i el 
grup confederal van registrar 
divendres la seua proposta de 
comissió, sense comptar amb 
el PP, i el format va ser accep-
tat per l’oposició a la Junta de 

Portaveus. La Mesa ha fixat 
un termini fins demà dijous 
perquè cada grup comuniqui 
qui seran els seus represen-
tants i, a partir d’aquí, es po-
sarà data a la sessió constitu-
tiva, que ja es preveu per a la 
setmana que ve. Es rebutja 
la idea de convertir-la en co-
missió mixta a mitges amb 
el Senat, com van proposar 
formacions minoritàries de 
la Cambra Alta.

CORTS

El Congrés aprova la Comissió de Reconstrucció

POBLACIÓ

Afectats 5.557

Morts  735

z  Aragó va notif icar ahir 
5.557 casos confirmats de 
coronavirus, mentre que el 
número de morts ascendia 
als 735.


