
Els indicadors de la cinquena ona-
da tendeixen a estabilitzar-se i en 
els pròximes dies podrien donar 
bones notícies. Aquest dissabte 
ja es va registrar un descens a les 
UCI que feia dies que no es veia, 
però diumenge aquesta xifra ha 

tornat a pujar. Els experts calcu-
len que estem a prop del pic de la 
cinquena onada.

El grup de recerca de la Uni-
versitat Politècnica que analitza 
les dades de la pandèmia - el BIO-
COMSC - creu que aquest cap de 

setmana podríem haver viscut el 
punt màxim de persones hospi-
talitzades en aquesta onada. La 
corba es començaria a doblegar 
al llarg d’aquesta setmana.

En el cas de les UCI, la predic-
ció és més complicada perquè, tal 
com explica Enric Álvarez Laca-
lle, investigador del BIOCOMSC, 
depèn més de si els nous conta-
gis afecten persones vacunades o 
no. Entre persones vacunades el 
risc d’hospitalització o de malal-
tia greu decau molt.

La corba de la cinquena 
onada, a punt de doblegar-
se en els proper dies

Les farmacèutiques Moderna 
i Pfizer apugen el preu de les 
vacunes pactat amb Brussel·les
La UE pagarà 19,50€ per cada dosi de Pfizer (ara en pagava 
15,50) i 21,20€ per cada dosi de Moderna, que en costava 19
Brussel·les
AGÈNCIES
Les farmacèutiques nord-ameri-
canes Pfizer i Moderna apugen 
el preu de les vacunes de la Co-
vid en l’últim contracte de sub-
ministrament signat amb la Unió 
Europea.

És una informació que va 
avançar el diari britànic Finan-
cial Times, que ha tingut accés a 
parts del contracte.

El preu renegociat de la vacu-
na de Pfizer passa dels 15,50 eu-
ros actuals als 19,50. La vacuna 
de Moderna també incrementa 

el seu preu: dels 19 euros que 
costa ara cada dosi, passa als 
21,20 euros que haurà de pagar 
amb el nou contracte la Unió Eu-
ropea. En un principi, Moderna 
havia marcat un preu final de 24 
euros, però va abaixar el preu 
a canvi d’una comanda de més 
unitats.

La Unió Europea va renego-
ciar els contractes de submi-
nistrament amb les dues far-
macèutiques després que uns 
estudis clínics indiquessin que 
les vacunes amb RNA missatger 
tenien millors índexs d’eficàcia 

que les vacunes de virus mo-
dificat, com la d’AstraZeneca/
Oxford i la de Janssen, que són 
més barates. Els contractes re-
negociats tenen validesa fins 
al 2023 i suposen la compra de 
2.100 milions de dosis. Segons 
destaca el rotatiu anglès, quan 
la Unió Europea va renegociar 
a l’alça el preu de les vacunes 
amb Pfizer i Moderna va ser el 
moment en què els reguladors 
investigaven la possible con-
nexió dels preparats d’AstraZe-
neca i Johnson & Johnson amb 
casos rars de trombosi.FOTO: EFE / Un jove rep una de les vacunes contra el Covid

La combinació de Covid amb 
una malaltia prèvia de demèn-
cia té un dels riscos més alts de 
mort. Si s’hi afegeix que algunes 
persones s’han d’alimentar per 
l’estómac perquè no poden fer-
ho per via oral, llavors el resultat 

és letal. Ho diu un estudi sobre 
el comportament del virus en 
residències de gent gran, el més 
gran d’Europa, liderat per inves-
tigadors del Vall d’Hebron en 
cooperació amb l’Associació Ca-
talana de Recursos Assistencials.

Les persones amb demència 
que es contagien de Covid 
tenen un risc més alt de morir
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