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Tema del dia
COVID-19 u LA LLUITA CONTRA LA PANDÈMIA

L’OMS alerta Espanya que
una reobertura «ràpida»
pot causar més propagació
u L’Organització Mudial de la Salut encara veu «massa alta» la

transmissió i avisa que cal controlar-la per facilitar la vacunació

u La Generalitat pacta amb
la principal patronal dels
geriàtrics privats un augment
de 50 milions en fons públics

DdG. NOVA YORK

n L’Organització Mundial de la
Salut va alertar ahir que una reobertura «massa ràpida» a Espanya podria provocar una propagació més forta de la covid-19. La
responsable d’emergències de
l’OMS, Catherine Smallwood, va
constatar aquest dijous la «relativa disminució» dels contagis,
però va alertar que la transmissió
del virus continua sent «molt
alta» per reobrir massa ràpidament. Smallwood va apostar per
aixecar restriccions gradualment
quan hi hagi «dades epidemiològiques clares».
«Reduir la transmissió facilitarà la vacunació», va afegir la responsable d’emergències. De fet,
per al conjunt d’Europa l’OMS,
Smallwood va optar per desaconsellar una reobertura «precipitada» perquè la incidència de contagis encara és «massa elevada».
«La reobertura ha de ser gradual», va defensar el responsable de
l’OMS Hans Kluge. Pel que fa a les
noves variants de la covid-19,
Kluge va assegurar que la seva
transmissió «no està estesa» per
ara a Europa, però que segueixen
sent un motiu de preocupació i
que cal controlar-les.
Si bé el nombre d’infeccions al
Vell Continent fa quatre setmanes
seguides que disminueix, l’OMS

DdG. BARCELONA

Terrasses ocupades a Santa Coloma la setmana passada.

creu que encara no es poden aixecar ràpidament les restriccions.
«Ara mateix la immensa majoria
dels països europeus continuen
sent vulnerables», va assegurar
Kluge.
Estratègia a llarg termini
Així, va defensar que no es pot
abaixar la guàrdia ara que s’acaba de posar en marxa la campanya de vacunació contra el virus.
A més d’instar els països europeus a «accelerar» aquesta vacunació i mantenir mesures per la
covid-19, l’OMS va fer una noca
crida per «reforçar el sistema sa-
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nitari» per augmentar els testos,
el rastreig i l’aïllament dels contagiats per poder aturar l’avanç del
coronavirus.
El responsable europeu de
l’OMS, Hang Kluge, va admetre
que falta una «estratègia a llarg
termini» per sortir de la pandèmia. «Cal repensar el constant
tancament i reobertura», va assegurar Kluge. L’OMS confia que la
vacuna sigui la via de sortida de
la pandèmia de la Covid-19. «Esperem que ens permeti superar
les pujades i baixades constants
de la corba de contagis», va afirmar Smallwood.

La variant britànica de la COVID
seguirà almenys 10 anys més
u La nova soca «escombrarà
el món», assegura Sharon
Peacock, experta en
coronavirus al Regne Unit
DDG. BARCELONA

n Segons el Consorci de Genòmica de la covid del Regne Unit,
és probable que la variant del coronavirus trobada per primera
vegada a la regió britànica de
Kent s’estengui arreu del món i la
batalla contra el virus es prolongui durant almenys una dècada

El Govern consolida
el model de les
residències dos dies
abans de les eleccions

més. La variant Kent ha «escombrat el país» i «escombrarà el
món, amb tota probabilitat». Així
ho va assegurar a la BBC Sharon
Peacock, la directora del Consorci de Genòmica de la Covid del
Regne Unit. Segons sembla
aquesta variant hauria arribat ja
a cinquanta països.
La directora no descarta que
haguem de conviure uns anys
mes amb el coronavirus, tot i que
les vacunes que s’estan desenvolupant puguin ser eficaces també
amb les variants del virus que vagin apareixent. «Una vegada

superem [el virus] o si muta i deixa de ser virulent, causant una
malaltia, podem deixar de preocupar-nos-en. Però crec que, mirant cap al futur, estarem fent això
durant anys. Segons la meva opinió, continuarem fent-ho d’aquí
a 10 anys», va asseverar Peacock.
Controvèrsia amb la d’Oxford
Les vacunes actuals es van dissenyar entorn de versions anteriors
del coronavirus, però els científics creuen que encara haurien de
funcionar contra les noves, tot i
que potser no tan bé com s’espe-

n A Catalunya, menys de l’1% de
residències per a avis són de gestió
i titularitat pública. De fet, el Govern
finança prop del 62% de les places
privades perquè les persones dependents puguin pagar la plaça en
un geriàtric amb les ajudes de la llei
de dependència. Precisament
aquest model és el que reforçarà
l’últim decret que està previst que
firmi Chakir el Homrani abans de
les eleccions del 14 de febrer. D’aquí
a pocs dies es preveu incrementar
un 4% els fons públics que perceben
les residències privades finançades
pel Govern. La millora de fons, implorada des de fa dècades per part
de les patronals, està condicionada
que els geriàtrics apugin un 12% el
sou als treballadors.
Només 17 residències catalanes
per a la tercera edat (de 1.631 pla-

Els treballadors dels
centres percebran
un augment de sou
del 6% aquest any,
i un 12% fins al 2023
rava.
Tot i això la professora Peacock
té una mirada positiva amb la utilització d’aquestes vacunes per
acabar amb les diverses soques
del virus, ja que va assegurar que
les vacunes aprovades per al seu
ús al Regne Unit semblaven funcionar bé contra les variants existents del virus al país.
Per exemple, la vacuna d’Oxford (AstraZeneca), que ha susci-

Els assajos a Sud-àfrica
van mostrar que la
vacuna oferia «protecció
mínima» contra el virus
lleu i moderat en joves

ces) són de gestió pública al 100%.
En residències públiques gestionades per ens privats que han guanyat
un concurs públic hi ha 8.667 places. Tot i que el gruix de l’atenció als
dependents a Catalunya recau en
les gairebé 40.000 places de residències privades que es financen amb
fons públics. Les crítiques a aquest
model han crescut especialment
amb els milers de morts registrats
amb la pandèmia als geriàtrics. Sorprèn que dies abans de les eleccions
la Generalitat es comprometi a una
pujada del 4% de la tarifa que paga
per cada llit als geriàtrics que cedeixen places, amb un augment de 50
milions d’euros respecte a l’any anterior.
La reclamació de patronals i sindicats per una millora de les aportacions públiques, congelades des
de fa una dècada, ve de lluny. El 2019
ja es va aprovar una lleugera millora de 14 milions d’euros, i ara n’arriba una segona molt més rellevant.
En qüestió de dues setmanes, la
UGT i Comissions Obreres han negociat un principi d’acord amb
l’ACRA, que també van acabar firmant la Unió Catalana d’Hospitals i
el Consorci de Serveis Socials.
Aquest document planteja que per
primera vegada hi hagi un conveni
col·lectiu que reguli els sous dels treballadors de la dependència. No
obstant, a algunes patronals de geriàtrics no els agrada per com s’ha
gestat i perquè vaticinen que crearà
una escala salarial.
tat controvèrsia sobre la seva
efectivitat contra noves variants i
sobre si s’ha d’utilitzar en persones grans. Les primeres dades
d’assajos a Sud-àfrica, on una altra variant ha adquirit mutacions,
van mostrar que la vacuna oferia
una «protecció mínima» contra la
malaltia lleu i moderada en els joves.
Per aquesta qüestió, la directora d’immunització de l’OMS, la
doctora Katherine O’Brien, assegura que l’estudi sud-africà no era
«concloent» i que era «plausible»
que la vacuna previngués malalties greus. Els científics d’Oxford
encara esperen que la seva vacuna contra la Covid-19 eviti que les
persones emmalalteixin greument amb el virus i necessitin
tractament específic als hospitals.

