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Concentració independentista a Lleida ■ La plaça Ricard Viñes va acollir un dijous més la con-
centració per demanar la independència de Catalunya i l’alliberament dels líders presos. Ahir 
diversos manifestants es van disfressar de jutges per jutjar i cremar una foto del rei Felip VI.

Els casos de coronavirus,  
a la baixa al canviar criteris
Només es confirmaran com a infectats els que es detectin a 
través del test d’àcid nucleic || S’ha donat d’alta 12.000 persones

SANITAT EPIDÈMIA

❘ PEQUÍN ❘ Un nou canvi en el 
criteri per considerar infecta-
da una persona va fer que el 
nombre de nous casos confir-
mats de la Covid-19, la malal-
tia causada pel coronavirus de 
Wuhan, marqués ahir el seu 
mínim des de finals del mes de 
gener a la Xina. Segons el ba-
lanç ofert ahir per la Comissió 
Nacional de Sanitat, el nombre 
de morts se situa actualment 
en 2.118 i el de contagis, en 
gairebé 74.600. 

Fins ara han estat donades 
d’alta més de 16.000 persones, 
mentre que gairebé 12.000 dels 
casos registrats són considerats 
greus. La nòmina de nous in-
fectats va caure un 77,5% res-
pecte al dia anterior al sumar 
394 pacients, fet que suposa el 
nombre de nous positius més 
baix des de fa gairebé un mes. 
No obstant, la caiguda d’aques-
ta xifra no es deu únicament a 
l’èxit de les tasques de conten-
ció i prevenció del virus, sinó 
també a l’esmentat canvi en el 

criteri per considerar encoma-
nada una persona.

El passat dia 13, les autori-
tats van decidir que a la pro-
víncia de Hubei, epicentre del 
brot, també s’afegirien a la llis-
ta de casos confirmats aquells 
detectats a través de tomogra-
fies computeritzades i no no-
més de proves d’àcid nucleic. 
Aquesta decisió va disparar en 

més de 15.000 els infectats i en 
254 les morts. No obstant, la 
Comissió Nacional de Sanitat 
va fer ahir marxa enrere i va 
decidir tornar a la situació an-
terior, considerant com a casos 
confirmats únicament aquells 
detectats a través dels citats 
test d’àcid nucleic. 

Aquest retorn a un criteri 
més estricte implica que en 
les pròximes dates és proba-
ble que la xifra de casos con-
firmats continuï caient. Les úl-
times directrius de la Comis-
sió reclamen que les proves de 
laboratori es realitzin de ma-
nera més precisa davant dels 
dubtes manifestats per part de 
la comunitat mèdica sobre la 
possibilitat de registrar falsos 
negatius.

Els 349 casos confirmats 
aquest dimecres, a més, se si-
tuen molt per sota del nombre 
de persones que van ser dona-
des d’alta durant el dia després 
de superar el Covid-19, que va 
ser de més de 1.200.

Un home amb màscara.
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El bar Centro de Maldà es va omplir per seguir el debat.

OCUPACIÓ PROSTITUCIÓ
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❘ MALDÀ ❘ El bar Centro de 
Maldà es va omplir ahir de 
persones que no van voler 
perdre’s el debat sobre el 
dret al treball sexual, orga-
nitzat dins del cicle Debat a 
bat. Entre les convidades hi 
havia Verónika Arauzo, tre-
balladora sexual afiliada a 
CNT, i Jannet, representant 
de Putas Libertarias, que van 
apostar per “abolir el sistema 
capitalista i desenvolupar un 
sistema feminista” i van de-
fensar “el legítim dret a de-

cidir amb quina part del cos 
volem treballar”. 

CCOO i Colors de Ponent 
van coincidir que no tenen 
una postura definida sobre 
el dret al treball sexual en-
cara que des del sindicat la 
secretària de dones, Imma 
Romero, va assegurar que 
“estem en contra el tràfic de 
persones per a l’explotació 
sexual i compromesos amb 
l’eradicació de la violència de 
gènere i amb la igualtat, al-
hora que defensem els drets 
laborals”.

Debat sobre el treball 
sexual a Maldà

SEGRE TÀRREGA

La xarxa social Tik 
Tok introdueix un 
control dels pares

Portugal aprova 
cinc projectes de llei 
sobre l’eutanàsia

TECNOLOGIA DRETS

❘ BARCELONA ❘ La xarxa soci-
al Tik Tok ha introduït una 
nova funcionalitat, el mode 
de seguretat familiar, per-
què els pares puguin con-
trolar l’activitat dels fills 
en aquesta aplicació des del 
seu telèfon de forma remota 
i sense necessitat de tenir 
accés al dispositiu dels me-
nors. Aquesta possibilitat 
està disponible a Espanya 
des d’ahir.

❘ LISBOA ❘ L’eutanàsia va co-
mençar ahir a obrir-se camí 
a Portugal amb l’aprovació 
al Parlament de 5 projectes 
de llei sobre la despenalit-
zació de la “mort assistida”, 
un assumpte que divideix la 
societat, i els detractors de-
manen que es dirimeixi en 
un gran referèndum nacio-
nal. A Espanya el Govern 
central està preparant un 
projecte de llei.
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