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El Govern assegura que l'Estat no
ha enviat cap test de coronavirus a
Catalunya
La consellera de Salut preveu que els hospitals catalans podran disposar de
proves ràpides a partir de demà

Professionals sanitaris d'un hospital | ACN

Catalunya no ha rebut cap test ràpid de coronavirus enviat per l'Estat. Així ho ha assegurat la
consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa aquest dimecres. EL 23 de març el govern
espanyol va informar que s'havien començat a enviar proves a les comunitats autònomes,
bàsicament a Madrid, però dies després va reconèixer que algunes de les proves adquirides no
oferien resultats prou fiables.
Vergés ha assegurat que la Generalitat podrà abastir amb tests de comandes fetes per a
Generalitat els hospitals i residències catalanes i preveu que les proves puguin començar a arribar
demà als centres de salut.
Transport públic gratuït
La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat en roda de premsa que la Generalitat aprovarà
aquest dijous la gratuïtat del transport públic que depèn directament de la Generalitat, és a dir,
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els serveis d'autobusos interurbans.
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El Govern ja havia anunciat aquest dimarts la mesura, a la qual també s'hi ha sumat l'Autoritat
del Transport Metropolità (ATM), integrada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. L'ATM ha decidit que tot el transport públic metropolità sigui gratuït
entre el 2 i el 9 d'abril.
A partir de demà, doncs, el metro, l'autobús, el Tram, els trens de Rodalies, els Ferrocarrils i els
busos interurbans no s'hauran de pagar. Budó ha defensat que la gratuïtat del transport públic no
provocarà un increment de la mobilitat. "Confiem en la responsabilitat social de les persones", ha
afirmat.
Budó també ha assegurat que el Govern valora convertir també en gratuïtes les autopistes C-32,
C-33 i C-16. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha enviat una carta al ministre
de Transports, José Luis Ábalos, demanant que l'Estat apliqui la mesura a totes les vies de
comunicació.
Reunió per les residències
Els geriàtrics són un dels punts crítics de la crisi del coronavirus, que amenaça especialment la gent
gran. A Catalunya hi ha més de 300 positius registrats
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199267/ja/310/casos/coronavirus/residencies/avis/catalunya)
i el president de l'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció
a la Dependència (ASCAD), Andrés Rueda, ha xifrat en 250 les víctimes mortals
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199624/calculen/morts/residencies/geriatrics/son/50/mes/ofici
als) en residènces.
Aquest dimecres a la tarda, el president Quim Torra i el conseller d'Afers Socials, Chakir ElHomrani, es reuniran amb la principal patronal de residències privades, ACRE, per abordar la
situació.
Evitar "confiar-se"
En la roda de premsa, Budó ha demanat a la població evitar "confiar-se" davant la possibilitat que
els pròxims dies apareguin dades positives en relació al coronavirus.
Budó ha assegurat que la publicació de dades d'aquestes característiques a Itàlia va provocar un
"efecte rebot". En aquest sentit, Budó ha demanat mantenir el confinament.
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