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- Kanarian presidentti Torres on esittänyt eilen pyynnön
Espanjan hallitukselle jonka mukaan Kanaria tulisi avata
Baleaarien kanssa viimeisenä Espanjan alueena uudelleen
turismille.
* Kyseinen pyyntö vaikuttaa ”pähkähullulta” useiden paikallisten
mielestä. Koska Torres ei ole kuitenkaan tyhmä, lienee syytä olettaa,
että Torresilla on sellaista tietoa, joka vaikuttaa hänen toimintaansa
ja esityksiin Espanjan hallitukselle.
* Toisaalta Torresin ” yllättävä peliliike” voi olla myös vaikeasti
ymmärrettävä poliittinen toimi, jota allekirjoittanut ei kykene
tulkitsemaan…
- Matkailutoimien etujärjestön edustajat ovat puolestaan antaneet liki
päinvastaiset lausunnot kuin presidentti Torres ja heidän mukaansa
Kanaria voitaisiin avata turismille heti kun se on mahdollista,
todennäköisesti jo kesällä.
* Huom. em. järjestöt ja heidän edustajat eivät päätä rajoitusten
poistosta joten suhtaudu kriittisesti kaikkien järjestöjen lausumiin.
Ongelmallista asian tulkinnassa on se, että ne otsikoidaan välillä
faktoina Kanarian mediassa…
- TUI:n Gran Canarialla pitkään toiminut englantilainen matkaopas
Janice on ilmeisesti menehtynyt Covid-19 taudin oireisiin. Kyseessä
on brittikirjoitusten mukaan ensimmäinen kyseisen taudin
englantilainen uhri Kanarialla.
- Espanjassa on käynnissä äärimmäisen mielenkiintoinen debatti
koskien Koronakuolemien tilastointia. Espanjan hallitus on kieltänyt
Kataloniaa tilastoimaan Koronaan kuolleiksi henkilöt, joilla on
kyseisen taudin oireet. Espanjan virallisen määräyksen mukaan
Koronaan kuolleiksi tulee tilastoida vain henkilöt jotka on testattu
positiiviseksi ennen kuolemaansa. Tämä ei tosin tarkoita sitä että
Koronatartunta olisi aiheuttanut heidän kuolemansa.
* Katalonian toiminnan syy lienee ollut esittää Madrid ja hallitus
kykenemättömiksi hoitamaan pandemiaa. Kanaria24 tosin ounasteli
jo hieman aiemmin, että pandemian hoito alkaa politisoitua
Espanjassa pikkuhiljaa…
* Huom. osa Kanarian mediasta julkaisee päivittäin hieman
kyseenalaisia tilastoja asian suhteen. Tämä johtuu ilmeisesi siitä,

että jotkin sairaalat antavat suoraan tietoja medioille ohi
terveysministeriön. Kanaria24:n julkaisemat Koronatilastot ovat
kaikki terveysministeriön virallisia tiedonantoja, joten niiden
luotettavuus lienee jokseenkin hyvä.
- Kanarian autonomoista (toiminimellä toimivat yritykset) 40% on
lopettanut toistaiseksi toimintansa.
- Kanarialla on julkaistu tilastoja asuntojen hintakehityksestä koskien
keskimääräisiä neliöhintoja. Tilastojen mukaan hinnat ovat nousseet
2020 alkupuolella 1,8% verrattuna vuoteen 2019. Keskimääräinen
neliöhinta Kanarialla on tällä hetkellä 1354 euroa.
Huom. tilasto ei huomioi pandemiaa mitenkään!
* Em. tilastoilla sytyttää vaikka takan jos sellainen sattuu olemaan
lähistöllä. Grillikin käy. Asuntokauppa on tällä hetkellä jäissä, ja
sadat, jopa tuhannet asunnot uhkaavat kaatua pankkien syliin, koska
ihmiset eivät pysty lyhentämään lainojaan tai edes maksamaan
yhtiövastikkeita. Kanarian asuntokauppa on tällä hetkellä vapaassa
pudotuksessa tai oikeammin markkinoita ei edes ole johtuen
poikkeustilan aiheuttamista rajoituksista. Jos oikeasti haluat saada
jostakin asunnosta realistisen arvion, pyydä pankkia määrittämään
sen vakuusarvo.
-Kanarialla on tällä hetkellä tyhjän panttina noin 70 tuhatta vuokraautoa, joille ei ole olemassa markkinoita.
* Uuden pienen Seatin tai Citroenin saa täyskaskolla tällä hetkellä
esimerkiksi noin 160 euron hintaan lentokentältä Toukokuun ajaksi.
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Huom. Uutiskatsauksissa olevat materiaalit ovat tulkinnallisia ja
niissä esiintyy usein virheitä. Tämä johtuu siitä, ettei espanjalaisella
journalistisella käytännöllä ole samanlaista todentamisen käytäntöä
kuin Suomessa. Näin ollen osa espanjalaisista uutisista saattaakin
olla puhtaasti spekulatiivisia, jotka on kirjoitettu faktuaalisen tiedon ja
uutisen muotoon. Lisäksi käännösvaiheessa saattaa tapahtua
merkitysten muuttumista, joten suhtaudu uutiskatsauksissa
esitettyyn ”tietoon” varauksella.

