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Una infermera preparant les
vacunes per a les residències
de l’Alt Pirineu i Aran. A.L. / ACN

Catalunya reprèn la vacunació
La caiguda dels diagnòstics per Nadal falseja els indicadors i en redueix alguns de claus

G.F.S. / G.G.G. / N.R.M.
BARCELONA / MADRID

Catalunya, així com la resta de l’Estat, va reprendre ahir la vacunació
contra el covid després del retard en
l’entrega de les més de 60.000 dosis
que Pfizer havia de lliurar dilluns i
que finalment va entregar dimarts a
primera hora del matí. Segons Salut,
però, l’ajornament va fer que no hi
hagués temps material per administrar-les aleshores i no va ser fins ahir
que es va continuar vacunant els residents i treballadors dels geriàtrics
classificats com a verds, és a dir, que
es consideren espais lliures del virus.
La conselleria no va donar informació concreta sobre la distribució
i subministrament de les dosis, però
va assegurar ahir que el retard logístic no afectarà els plans de la campanya de vacunació, que preveuen administrar 60.000 vacunes setmanals amb equitat territorial. Ara bé,
fins avui al matí no se sabrà quantes
dosis es van posar ahir, ja que Salut
actualitza les dades relatives al covid
una sola vegada al dia. Al tancament
d’aquesta edició, i sense comptar les
vacunacions de dimecres, només se
n’havien posat 1.233.
El departament que encapçala
Alba Vergés té previst posar la primera dosi a tots els residents i personal sociosanitari (uns 104.000 ca-

talans) en dues setmanes. Al cap de
21 dies, els equips d’infermeria tornaran al centre per administrar la
segona dosi i, dues setmanes després, s’espera que la protecció de la
vacuna sigui ja de màxims. Segons
càlculs de la patronal ACRA –basats
en els fulls d’autorització que han
d’omplir usuaris i treballadors
abans de rebre la vacuna–, un 96%
dels residents i un 80% del personal
que hi treballa se la volen posar.
La priorització dels avis de les residències respon al fet que són el
grup més vulnerable per la seva edat
–tenen 80 anys de mitjana– i per les
seves patologies prèvies. Si s’infecten, tenen un alt risc de posar-se
greument malalts –ara hi ha 109
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persones grans hospitalitzades– i
morir. Només aquesta setmana
s’han registrat 111 defuncions.
Dades esbiaixades

I a hores d’ara, en plena campanya
de vacunació, Catalunya conté la
respiració a l’espera de conèixer
l’efecte real de Nadal en la corba del
covid. Tot i que a priori algunes dades claus com el ritme de contagi
(R) estarien fent camí cap al descens, aquesta reducció està esbiaixada per l’infradiagnòstic dels festius. “L’aparent millora dels indicadors és en realitat falsa: no reflecteixen el que ha passat perquè hem
tingut tres dies festius seguits”, explica la investigadora del Grup de

17 casos de la soca britànica a l’Estat, 5 al País Valencià
La variant del coronavirus identificada al
Regne Unit també ha arribat al País Valencià. La conselleria de Sanitat valenciana va
anunciar ahir la detecció d’almenys cinc infeccions que corresponen a aquesta variant
i que han sigut confirmades a Elx (2) i València (3). Alguns dels afectats resideixen a
Londres i havien anat al País Valencià per
Nadal, però la conselleria va assegurar que
seguirà investigant l’origen dels casos.
La sub directora general d’Epidemiologia
i Vigilància de la Salut, Hermelinda Vanaclocha, va fer una crida a la calma i va insis-

tir ahir que l’aparició d’aquests casos s’està donant en tots els països europeus i
“pràcticament del món”.
El País Valencià és la quarta comunitat
autònoma que ha reportat casos d’aquesta
variant a l’Estat, després dels notificats a la
Comunitat de Madrid (6), Andalusia (5) i
Galícia (1). En total, l’Estat comptabilitza 17
casos de la nova soca britànica. Catalunya
no ha confirmat encara cap cas relacionat
amb aquesta variant, però la consellera de
Salut, Alba Vergés, no descartava dilluns
que ja estigui circulant pel país.

Biologia Computacional i Sistemes
Complexos de la UPC Clara Prats.
De fet, la pressió hospitalària i les
defuncions relacionades amb el covid, que ja superen les 17.000, van
en augment.
La física recorda que les dades es
basen en la xifra de contagis detectats, que és molt sensible a canvis en
la detecció i, coincidint amb el Nadal, aquesta setmana s’han fet un
8% menys de proves (238.153) que
la setmana passada (259.519). “Tots
els càlculs es veuen afectats per una
menor detecció: aparentment la R
i la mitjana de diagnòstic setmanal
baixen, però no la propagació ni els
contagis”, detalla Prats. I afegeix:
“Fins que no es compensi aquest biaix –probablement divendres– no
podrem interpretar els indicadors
que corresponen a Nadal”.
Mentre la taxa de contagi estigui
per sobre d’1, el virus continuarà en
fase d’expansió, i actualment està
entorn de l’1,03, segons Salut. Per
tant, cent contagis en generen 103
de nous. El BIOCOM-SC, però, corregeix els biaixos dels festius i conclou que la R ja està a l’entorn de l’1,1.
“La R estarà alterada encara uns dies i, de fet, encadenarem l’efecte de
Nadal amb el de Cap d’Any, que també cau en divendres i hi haurà tres
festius seguits. Per això l’indicador
no serà gaire fiable fins d’aquí una
setmana”, avisa Prats.e

