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Tema del dia
COVID-19 u LES MESURES

Els rastrejadors de
Ferrovial denuncien
que Salut no els vol
subrogar el contracte
u Asseguren que «és un
insult» i critiquen que s’han
fixat uns serveis mínims del
90% per boicotejar la vaga
ACN. BARCELONA

El procés de vacunació contra el coronavirus continua avançant.

REUTERS

Baixen les reticències a la
vacuna i gairebé el 60%
dels espanyols se la posarà
u Els centres de dia de gent gran demanen immunitzar-se «ja» i l’OMS

desaconsella ajornar la segona dosi de Moderna més enllà dels 42 dies
ta telefònica, el 32,46% en una
amb la mateixa pregunta feta a
l’octubre i són el 8,7% en la darrera onada.
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) reclama la vacunació immediata als
centres de dia de gent gran, un
cop ja s’ha cobert la primera dosi
a totes les residències. A Catalunya hi ha 911 centres de dia amb
milers de persones usuàries que
utilitzen els seus serveis, a falta de
dades oficials per part de l’administració. «Tothom tenia clar que
les residències havien de ser les
primeres, i ara és el torn dels centres de dia perquè hi ha gent molt
vulnerable que cada dia va de
casa seva al seu centre de referència», va explicar Cinta Pascual, la

presidenta d’ACRA. L’Organització Mundial de la Salut també
desaconsella ajornar la segona
dosi de la vacuna de Moderna
més enllà dels 42 dies, com ja va
fer amb la de Pfizer-BioNTech. El
Grup d’Experts sobre Immunització de l’OMS va recordar ahir que
l’interval normal entre dosis de la
vacuna de Moderna és de 28 dies
i que en «circumstàncies excepcionals» es pot ampliar a 42 dies.
«Les evidències no són sòlides,
però aquest va ser l’interval més
llarg en l’anàlisi de l’assaig clínic a
la fase 3», afirma el comunicat de
l’OMS. L’organització mundial
encara no s’ha pronunciat sobre
el marge de temps per posar la segona dosi de la vacuna d’OxfordAstraZeneca.

La Policia Local de Ripoll
fa 2.115 serveis en dos mesos

queda i passejar per la ciutat sense
justificació. També hi ha 21 denúncies per no dur correctament la
mascareta o no portar-ne.
La Policia Local de Ripoll també
ha denunciat altres incompliments
de la normativa vigent, com ara
consumir de manera compartida a
la via pública, no mantenir la distància física interpersonal, per fumar a la via pública i per desobediència i resistència als agents de l’autoritat.

ACN. BARCELONA

n Prop de sis de cada deu espa-

nyols estan completament segurs
de voler vacunar-se contra la covid-19 quan hi tinguin accés, segons la darrera enquesta sobre
vacunes feta per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). L’enquesta es va
fer entre el 4 i el 22 de gener. Els
resultats mostren un canvi de tendència en comparació amb els
obtinguts entre l’estiu i la tardor
del 2020.
Així, al juliol els que estaven
segurs de voler posar-se el vaccí
eren el 32,20% dels que van respondre una enquesta telefònica i
a l’octubre el 20,20%. Pel que fa als
que no se la posarien, representaven el 6,60% al juliol en l’enques-

ACN. RIPOLL

n L’activitat de la Policia Local de

Ripoll s’ha disparat en els últims
mesos per la pandèmia, el confinament comarcal d’abans de Nadal seguit del municipal encara vigent.
Entre el desembre passat i aquest

gener, van fer un total de 2.115 serveis, motivats sobretot per les restriccions de mobilitat.
Durant aquest període han posat 123 denúncies per incomplir les
restriccions de la pandèmia. La majoria, 91, són per incomplir el toc de

n Els treballadors de Ferrovial encarregats del rastreig de casos de
covid-19 van denunciar ahir que
el Departament de Salut es nega a
subrogar-los després de rescindir
el contracte amb Ferroser, filial de
l’empresa. Els rastrejadors van començar ahir una vaga, convocada
per la Intersindical Alternativa de
Catalunya (IAC), per reclamar
que no se’ls acomiadi i que puguin continuar fent la feina de rastrejadors un cop passi a dependre
de l’Agència de Salut Pública.
«Ens sentim molt insultats», va dir
la treballadora Carolina Soto. A
més, els treballadors han denunciat que el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims
del 90% per «boicotejar» la protesta. Per la seva banda, la intersindical ja va avançar que ho portarà
als tribunals.
En declaracions als mitjans,
Soto va demanar que se’ls permeti continuar fent la feina de rastreig i que Salut els subrogui i es va
queixar que el Departament s’escudi en el fet que ja ha obert borses de treball i els hagi posat a la
seva disposició. La treballadora va
remarcar que aquestes borses es-

«És una borsa de
treball fantasma, un
insult, una presa de
pèl», diuen els empleats
sobre l’oferta de Salut

tan obertes des de l’octubre, que
ja s’hi ha inscrit molta gent externa i que de moment «només són
per a 150 persones i en torns rotatoris». «És una borsa de treball
fantasma, un insult, una presa de
pèl», va lamentar.
D’altra banda, Soto va defensar que els 850 rastrejadors actualment contractats per la filial de
Ferrovial «tenen una experiència
única» després d’haver estat treballant tota la pandèmia. «Es malgasta l’experiència en plena tercera onada i es perjudica la salut pública», va avisar.
Salut diu que els contractarà
Per la seva part, el Departament
de Salut preveu contractar una
part important dels actuals treballadors de Ferrovial que fan el rastreig de casos de covid-19. El contracte de la Generalitat amb
aquesta empresa acaba aquesta
mateixa setmana, el 31 de gener, i
els seus treballadors volen que
se’ls subrogui i puguin seguir treballant per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Davant de la vaga dels rastrejadors, Salut diu que no se’ls pot
subrogar directament, perquè el
servei no serà exactament el mateix, però ha obert una borsa de
treball on s’han inscrit la majoria
d’actuals treballadors.
Segons han explicat fonts de
Salut, la subrogació del polèmic
contracte, que ha estat en vigor
des del juny passat i inicialment
tenia un cost previst de 17 milions
d’euros, no es podia fer perquè el
nou sistema de rastreig, tot i tenir
aspectes comuns amb l’actual,
tindrà molts més serveis: seguiment individualitzat, programació de proves o contacte amb serveis socials, entre d’altres. L’aplicatiu, a més, també serà nou.

Dimiteix el conseller de
sanitat de Ceuta
EFE. CEUTA

n El conseller de Sanitat del Govern de Ceuta, Javier Guerrero
(PP), va presenta ahir la seva dimissió «irrevocable» com a responsable de l’àrea, després de la
polèmica suscitada per haver-se

vacunat contra la covid-19. La dimissió del conseller es va produir
tan sols uns dies després que dijous passat comparegués públicament per posar de manifest que
s’havia vacunat per recomanació
dels tècnics de l’àrea de Sanitat,
segons va dir en un comunicat.

