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Més pressió sobre Sánchez
per a un confinament total
El Congrés autoritzarà dimecres la pròrroga de l’estat d’alarma fins a l’11 d’abril
d’anar a treballar?”, es preguntava
ahir el cap de l’executiu català. Almenys quatre representants autonòmics més van mostrar-se a favor
d’aquesta reivindicació. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno (PP), també aposta pel
tancament de ports i aeroports, i el
de la Regió de Múrcia, Fernando
López Miras, va anar més enllà i va
decretar una ordre autonòmica de
cessament de l’activitat econòmica
no essencial. Ràpidament, la Moncloa ho va rebutjar. Des del mateix
PSOE, el president de Castella-la
Manxa, Emiliano García Page, va
instar Sánchez a “reflexionar” sobre
un enduriment de les mesures, informa Europa Press.
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Pedro Sánchez reconeixia ahir que
l’impacte del coronavirus ha evidenciat que Espanya no estava preparada logísticament per a una crisi sanitària d’aquesta magnitud. El president espanyol segurament tampoc
s’esperava que l’arrencada del seu
nou govern estaria marcada per la
gestió d’aquesta crisi, de grans conseqüències econòmiques i socials, i
caldrà veure si també polítiques.
Sánchez podia imaginar-se una oposició dura de la dreta en aquesta legislatura –ja va quedar clar en la sessió d’investidura–, però ara veu com
la pressió li arriba de presidents autonòmics i, fins i tot, des del seu propi partit. Després que Itàlia decretés
dissabte a la nit la suspensió de l’activitat productiva –tret dels serveis
essencials per a la lluita contra el coronavirus–, ahir van guanyar força
les veus que reclamen a la Moncloa
el confinament total. Dimecres el
ple del Congrés autoritzarà l’executiu a prorrogar l’estat d’alarma fins a
l’11 d’abril, però no serà un debat de
tràmit per a Sánchez.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, demana des de la setmana passada el tancament de fronteres a Catalunya –com a focus crític del Covid-19, juntament amb la
Comunitat de Madrid– i paralitzar
la producció. “Quin sentit té que les
persones que avui [ahir per al lector] s’han quedat a casa demà hagin

La por d’una crisi més forta

Membres de la Unitat Militar d’Emergència desinfectant divendres una de les zones d’embarcament de l’aeroport de Gran Canària . ÁMGEL MEDINA G. / EFE

Fins ahir Sánchez defugia afrontar
públicament aquest debat, ajudat
per les dificultats que presenten les
rodes de premsa a distància. En la
seva compareixença de dissabte va
esquivar-ho adduint que no es podia
negar a la ciutadania sortir a comprar el pa o “a una mare passejar
amb el seu fill autista”, però ahir ja
va admetre el “difícil equilibri” entre la vessant sanitària i la socioeconòmica. “Hem de prendre les mesures eficaces per posar fi a la propagació del coronavirus, fent que el
cost en vides humanes, llocs de treball i capacitat productiva sigui el
menor”, afirmava finalment Sánchez, i puntualitzava que la salut pública és la prioritat. Prèviament, però, el director del Centre de Coordi-

Sanitat augura un col·lapse dels hospitals
“puntual” d’aquí una o dues setmanes
O.S.
MADRID

El debat sobre si calen mesures
més restrictives té com a objectiu
reduir els contagis i destensionar
el sistema sanitari, que 70 científics d’arreu de l’Estat han pronosticat que es podria col·lapsar
aquest dimecres. Tanmateix, el director del Centre de Coordinació
d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va contradir
ahir aquesta hipòtesi i va advertir
que el pitjor moment als hospitals
arribarà, segurament, quan la cor-

ba ja estigui en fase de descens. “Si
estem pensant que el punt àlgid [de
contagis] és aquesta setmana vinent, el punt crític serà una o dues
setmanes després, quan s’acumularan els pacients que no han sortit
amb els que van entrant”, va argumentar Simón. L’epidemiòleg va
reconèixer que si hi hagués una necessitat d’ingrés massiu a les unitats de cures intensives (UCI) no
s’hi podria fer front –“cap país podria, tampoc la Xina”, va afirmar–,
però va explicar que els models que
està analitzant indiquen que les
hospitalitzacions greus s’aniran estenent al llarg del temps. Això farà

que es produeixin situacions “d’estrès” i de “pressió alta” en determinats punts, va continuar, però va
vaticinar que no hi haurà un
col·lapse generalitzat.
Simón també va avisar que els experts basaven el seu pronòstic en les
dades de contagis identificats actualment, que probablement disten
de la realitat, a la qual es podrà aproximar-se a mesura que es vagin fent
tests ràpids. Aquest dissabte es va
anunciar l’adquisició de 640.000
kits, xifra que s’anirà incrementant
fins a arribar als sis milions pròximament, va prometre Sánchez. Simón va destacar que els primers be-

El complex d’Ifema, a Madrid, ja acull un centenar
de pacients lleus. COMUNITAT DE MADRID
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La pressió a Sánchez va arribar també a propòsit de l’escassetat de material sanitari. La presidenta de la
Comunitat de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, va anunciar la contractació
d’un avió carregat provinent de la
Xina i va reclamar al president espanyol “no bloquejar-lo”. “Ho agilitzarà”, van respondre fonts de la Moncloa. Galícia també ha activat canals
propis per obtenir fins a vuit milions de mascaretes i 134 ventiladors,
mentre que el lehendakari, Íñigo
Urkullu, també va urgir l’arribada
de proves de diagnòstic ràpid.
Enmig de l’allau, Sanitat va fer
públic que des del 10 de març ha repartit a les comunitats quatre milions de mascaretes, de les quals
513.393 han arribat a Catalunya, un
12,7%. Per ara Sánchez es manté
ferm en la seva recepta per a una
crisi sanitària que, en funció del seu
impacte, pot ser també política.e
neficiats seran el personal sanitari i, en segon lloc, les persones que
desenvolupen tasques en residències de gent gran, on va reconèixer
que s’han viscut episodis greus. El
primer objectiu és conèixer la
transmissió real de la malaltia i poder aïllar els infectats, procurant
que no sigui als seus domicilis sinó
en altres equipaments preparats.
En segon lloc, va comentar Simón,
la realització de tests servirà per
saber quan es poden començar a
desescalar les mesures i per preveure riscos de cara a pròximes
temporades de contagis, si és que
n’hi ha. A banda de les proves per
saber si s’és positiu del Covid-19,
els tests serològics permetran conèixer si s’ha desenvolupat immunitat, per tenir informació sobre la
base poblacional que es podria infectar en altres fases.e
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Dades del 22 de març, obtingudes de l’anàlisi de
18.959 casos notificats amb la informació de l’edat
Confirmats

aïllament adequat als seus domicilis perquè
o bé no disposen d’un habitatge adequat o
bé hi viuen persones vulnerables que no
poden córrer el risc de contagiar-se.

de 70 a
79 anys

Més
de 80

Font: Ministeri de Sanitat / Gràfic: M. Asín

Petició massiva de material
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nació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja havia
deixat caure la voluntat d’evitar
problemes que generin “crisis socioeconòmiques pitjors que la del
coronavirus”.
Des de Catalunya, un grup sorgit
de l’Institut Català de la Salut autoanomenat Sanitaris per la Quarantena Total va llançar ahir una campanya demanant el confinament total, i la Taula del Tercer Sector també va comunicar la seva adhesió a
aquesta petició, avalada per una setantena de científics d’arreu de l’Estat. “Hem de triar entre vida o economia”, va arribar a dir ahir Torra.
Per afrontar les conseqüències d’un
escenari així, el president català va
proposar suspendre l’objectiu de
dèficit per a les comunitats autònomes de cara al 2020 i 2021 i també
eliminar la regla de la despesa dels
ajuntaments, a més d’ajudes als autònoms, la suspensió del pagament
del lloguer per a persones vulnerables i garantir-los els subministraments. Brussel·les ja va anunciar
que aixecava el Pacte d’Estabilitat.

explicar la consellera de Salut, Alba Vergés,
en una entrevista a Catalunya Ràdio. Es
tracta de persones que estan malaltes de
Covid-19 però que no poden fer un

2.916

Els primers trasllats de pacients a diferents
hotels de Barcelona van començar ahir amb
l’objectiu d’acollir els malalts més lleus
perquè continuïn en aïllament, segons va
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Catalunya registra l’augment diari
més gran de nous positius: 1.221
En total hi ha 5.925 contagiats, 245 morts i 728 altes hospitalàries
MARIA GARCIA
GIRONA

Continua l’evolució ascendent dels
malalts amb coronavirus a Catalunya. El departament de Salut va informar ahir que en les últimes hores
es van confirmar 1.221 nous positius
de coronavirus, cosa que representa una crescuda del 25,96% respecte a les dades del dia anterior. És la
xifra de nous contagiats més alta registrada en un sol dia, seguida per la
del divendres dia 20 (933) i el dimecres 18 (836). En total, actualment
hi ha 5.925 persones amb Covid-19.
A diferència dels dies anteriors, la
conselleria no va facilitar ahir les xifres del nombre de professionals sanitaris afectats pel virus.
Segons les dades de Salut, continuen a l’alça tant les morts de pacients amb coronavirus com les altes
hospitalàries. Entre dissabte i diumenge es va registrar un augment
de 54 defuncions, i la xifra total
s’eleva a 245 persones mortes des
que va arribar el coronavirus a Catalunya. Per contra, aquest diumenge 84 malalts amb Covid-19 van rebre l’alta hospitalària i, en total, 728
persones han pogut sortir de l’hospital des de l’inici de la crisi.
En un comunicat, la conselleria
també va indicar que van sumar 102
pacients crítics i ja són 551 els ma-

lalts en estat greu. Pel que fa a Igualada, el departament va confirmar
que s’hi van registrar vuit nous positius i el nombre global de contagiats es va elevar a 228. A més, hi ha
sis pacients en estat greu i, en les últimes hores, es van comptabilitzar
quatre morts amb coronavirus, que
eleven a 28 les persones mortes a
Igualada amb el Covid-19.
Pel que fa al conjunt de l’Estat,
continua engreixant-se la xifra de
víctimes mortals: ahir van arribar a

Els CAP demanen obrir
els caps de setmana
Sindicats i entitats de l’àmbit de
l’atenció primària, com Rebel·lió
Atenció Primària, el Fòrum Català
d’Atenció Primària (FoCAP) o la
Plataforma CAP Raval Nord Digne, van consensuar ahir un document demanant mesures extraordinàries per afrontar la crisi sanitària provocada pel coronavirus.
Entre elles, van reclamar obrir els
caps de setmana per atendre presencialment els casos lleus i moderats de Covid-19 i descongestionar
altres serveis. Amb les urgències
hospitalàries tensionades i els telèfons d’emergències col·lapsats,
la primària va reivindicar que ha
de desplegar tot el seu potencial.

Sanitaris
A l’Estat, el
10% dels
contagiats
(3.475) són
professionals
dels hospitals
Joves
Segons dades
del ministeri,
17 morts amb
Covid-19
tenien menys
de 50 anys

1.720, 400 més que dissabte. Ara
bé, també van incrementant-se les
altes: 450 més, que sumen, en total, 2.575. El recompte global del
ministeri eleva a 28.572 contagiats
des que es va diagnosticar el primer malalt, i 3.646 es van comptabilitzar en les últimes 24 hores.
Pel que fa als pacients en estat
greu, van augmentar en 173 i ja són
1.785 les persones ingressades a les
unitats de cures intensives (UCI),
un dels espais més tensionats del
sistema sanitari. El director del
Centre de Coordinació d’Alertes i
Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer que és
preocupant que, del total de contagiats, 3.475 són professionals sanitaris (un 10%).
Precisament ahir el ministeri va
publicar per primera vegada un informe d’infectats, hospitalitzats,
pacients greus i morts per edat, després de setmanes sense oferir
aquesta informació. Les dades mostren que el 67,20% de les persones
mortes tenien més de 80 anys, però
que també hi ha joves afectats: 17 tenien menys de 50 anys, un 4,6% del
total. No obstant això, les dades no
inclouen tots els pacients contagiats sinó els 18.959 casos que han
analitzat, entre els quals hi ha 805
persones mortes. Per tant, el percentatge no és encara sobre el total
de defuncions actual.e

