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TEMA DEL DIA

n Aquesta setmana s’ha comple-
tat la campanya per administrar 
la tercera dosi de la vacuna contra 
la covid-19 a les residències geri-
àtriques de la Regió Sanitària de 
la Catalunya Central. En total, des 
del 20 de setembre i fins al 5 d’oc-
tubre, a tota la regió s’han posat 
3.896 dosis del vaccí als residents 
de 85 centres de gent gran de les 
sis comarques que formen la re-
gió. D’aquesta manera, ja tenen 
completada la pauta amb la terce-
ra dosi el 89,58% dels residents de 
les comarques centrals. 

La Comissió de Salut Pública 
va aprovar, el 16 de setembre pas-
sat, l’administració de la tercera 
dosi de la vacuna per a la gent gran 
que viu en residències. En el cas 
dels geriàtrics de la Catalunya 
Central la nova dosi es va comen-
çar a administrar el 20 de setem-
bre i els equips mòbils les han 
anat posant progressivament fins 
aquest dimarts, quan es van ino-
cular les darreres vacunes corres-
ponents a aquesta tercera punxa-
da que s’ha afegit a la pauta de va-
cunació inicial.  

En total, des que es va iniciar la 
campanya per a la nova dosi s’han 
posat vacunes en 85 centres de 
gent gran de la Catalunya Central: 
40 corresponen a les comarques 
del Bages, Moianès i Solsonès, on 
s’han administrat un total de 
1.743 vacunes; 25 residències són 
d’Osona i s’hi han administrat 
1.212 terceres dosis; 7 estan ubi-
cades al Berguedà i s’hi han vac-

cinat 455 residents i, finalment, 13 
són de l’Anoia, amb 486 usuaris 
que han completat la pauta de va-
cunació. 

D’aquesta manera, Salut ha en-
llestit a la regió central la vacuna-
ció de la tercera dosi a residènci-
es i només queden alguns usuaris 
que van entrar més tard als cen-
tres o que no tenien les dues va-
cunes. Dels 4.349 residents del 
territori proposats per Salut per 

afegir una dosi més a la seva pau-
ta, se n’han acabat vacunant un 
total de 3.896. Això vol dir que hi 
ha el 10,5% per cent que no l’ha re-
buda, un fet que, segons apunten 
des de la regió sanitària del CatSa-
lut, respon a diferents variables, 
majoritàriament mèdiques i que 
tenen a veure amb l’estat del resi-
dent en el moment que els equips 
mòbils van a administrar la vacu-
na. També hi ha casos d’usuaris 
que no es volen vacunar, però són 
una part molt residual, ja que el 
percentatge de vacunació entre 
usuaris de centres residencials és 
molt alt.  

La regió central ha informat 
també que per completar la cam-
panya de vacunació a persones 
institucionalitzades els equips 
mòbils hauran de continuar unes 
setmanes més perquè s’han ad-
ministrat també primeres dosis 
en aquesta fase de vacunació a les 
residències. 

«És l’eina més efectiva» 
Sobre les terceres dosis de la va-
cuna a les residències, la gerent de 
la Regió Sanitària de la Catalunya 
Central, Imma Cervós, ha afirmat 
que «des del moment en què vam 
començar a posar la vacuna, la 
protecció de les nostres persones 
grans ha estat una prioritat i 
aquesta tercera dosi ens ajuda en 
aquest objectiu».  

La gerent ha destacat també 
«l’esforç dels equips mòbils de va-
cunació, tant infermeria com ad-
ministratius, que quadren agen-
des i dosis com ho van fer en els 
primers compassos de la campa-
nya de vacunació». En la mateixa  

línia, Cervós ha subratllat que «és 
important que tothom entengui 
que la vacunació és l’eina més 
efectiva per combatre la Covid».  

Les residències han afegit una 
dosi més a la pauta de vacunació, 
igual que ja s’està fent amb perso-

nes trasplantades o en tracta-
ments immunosupressors per-
què, en el cas dels ancians, amb 
l’envelliment el sistema immuni-
tari es degrada i les vacunes po-
den tenir menys eficàcia. 

La presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistenci-
als (ACRA), Cinta Pascual, que 
també és la directora general de 
L’Onada Serveis, amb residències 
a Sant Fruitós, Santpedor, Sant Vi-
cenç, Casserres i el centre de dia 
de Berga, assegura que «era total-
ment necessària» l’administració 
de la tercera dosi com feia temps 
que reclamaven des del sector, 
després de l’afectació de la cin-
quena onada, i lamenta que 
«s’hagi hagut d’insistir tant per-
què era una cosa evident».  

«Respirem més tranquils» 
La presidenta de la patronal de les 
residències reconeix que ara «res-
pirem més tranquils» i que de cara 

Les residències de la 
regió central ja han posat 
totes les terceres dosis
u Prop de 4.000 residents de 85 centres de gent gran del territori ja 
han rebut durant les tres darreres setmanes la nova punxada de reforç
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En total, des del 20 de 
setembre fins al 5 
d’octubre, a tota la 
regió s’han posat 3.896 
terceres dosis del vaccí

El sector residencial 
afronta els propers 
mesos amb més 
tranquil·litat després 
del reforç de la vacuna

Els majors de 70 
anys es vacunaran 
a final d’octubre
u El Departament de Salut 
iniciarà el proper 25 d’octu-
bre la vacunació amb la ter-
cera dosi de la vacuna con-
tra la covid-19 per a majors 
de 70 anys, que se simulta-
niejarà amb la campanya de 
vacunació contra la grip. 
Aquest col·lectiu fa uns sis 
mesos que va rebre la sego-
na dosi del vaccí i les prime-
res evidències apunten que 
és a partir d’aquest període 
que baixen els anticossos. El 
vaccí que s’administrarà 
serà de tecnologia ARN mis-
satger i l’objectiu de la ter-
cera dosi és, segons afirmen 
fonts del Ministeri de Sani-
tat, «augmentar la protec-
ció de les persones més vul-
nerables». 

Tenim més de 200 tipus diferents d’herbes
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Sánchez rebent la tercera dosi de la vacuna CATSALUT

als propers mesos «intentarem 
que torni el màxim de normalitat 
possible», però «amb molta pru-
dència perquè la covid és aquí». 
Pascual considera també que al 
mateix temps que a les residènci-
es s’hauria d’haver vacunat als 
centres de dia, on encara no s’han 
administrat la tercera dosi, tenint 
en compte que també acullen 
persones grans vulnerables. 

D’altra banda, Cinta Pascual 
insisteix en la necessitat que sigui 
obligatòria la vacunació per tot el 
personal que treballa als centres 
residencials, com ja s’està realit-
zant en països de l’entorn com 
França i  Itàlia. Una altra de les re-
ivindicacions és que s’exigeixi un 
passaport covid a totes les famíli-
es que accedeixin a una residèn-
cia per visitar als seus familiars. La 
directora general de l’Onada Ser-
veis apunta que és necessari fer 
passos en aquesta direcció per-
què «al final són els més vulnera-

bles de la societat».  
Al conjunt de Catalunya, un to-

tal de 35.695 ancians que viuen en 
residències, que representen el 
66% del total, ja han rebut la ter-
cera dosi contra la covid. El De-
partament de Salut, seguint les di-
rectrius estatals a aquest respecte 
està administrant aquesta dosi 
addicional de vacuna contra la co-
vid-19 a les persones instituciona-
litzades en residències de gent 
gran.  

Per garantir la protecció de les 
persones residents, aquesta vacu-
nació s’ha de realitzar indepen-
dentment de l’edat, ja que la ma-
joria d’elles presenten un risc més 
elevat de patir complicacions de-
rivades de la seva pluripatologia i 
fragilitat. Segons diversos estudis, 
en persones grans es produeix un 
descens en la resposta davant la 
infecció pel SARS-CoV-2 aproxi-
madament al cap dels 6 mesos de 
la vacunació. 

n En paral·lel a l’avenç de l’admi-
nistració de la tercera dosis de la 
vacuna als usuaris de les residèn-
cies, el prop d’un centenar de cen-
tres de la Catalunya Central con-
tinuen mantenint a ratlla la inci-
dència de la pandèmia. Segons les 
xifres facilitades aquesta setmana 
pels departaments de Salut i de 
Drets Socials de la Generalitat, en 
aquesta àrea hi ha només dos cen-
tres residencials, d’un total de 96 
(menys del 2%), amb algun cas 
positiu de covid, i cap no es troba 
en la qualificació de vermella, 
això és, amb casos actius, aparició 
de nous casos i brot en investiga-
ció. Les dues estan en fase taron-
ja, que significa que presenten ca-
sos positius però el brot es consi-
dera controlat i es garanteix una 
correcta sectorització i aïllament 
d’espais de la residència. Això vol 
dir que a l’àrea central n’hi ha 94 
(el 98%) en color verd, és a dir, sen-
se cap cas de covid-19. Fa dues 
setmanes hi havia algun positiu 
en quatre centres (un d’ells en fase 
vermella). A l’agost n’hi havia ar-
ribat a haver en un mateix mo-
ment prop d’una trentena. 

Al conjunt de Catalunya, hi ha 
un total de 10 centres residencials 
de serveis socials tenen a dia 
d’avui algun cas actiu de covid-19 
entre les persones residents. En 
concret, hi ha 9 centres de gent 
gran i 1 centre per a persones amb 
discapacitat. Hi ha 46 persones re-
sidents que són casos confirmats 
de covid-19 (un 0,1% del total). La 
gran majoria són asimptomàti-
ques o tenen símptomes lleus de 
coronavirus. 

Del total de 1.022 residències 

de gent gran de Catalunya, hi ha 4 
centres (el 0,39%) que estan en co-
lor vermell, això és, amb casos ac-
tius de covid-19, aparició de nous 
casos i brots en investigació. 

Per contra, 995 centres (el 
97,36%) es troben en color verd, 
això és sense cap cas de covid-19. 

La resta de centres, 23 (el 
2,25%), es classifiquen amb color 
taronja, és a dir, presenten casos 
positius però el brot es considera 
controlat i es garanteix una cor-
recta sectorització i aïllament 
d’espais de la residència. 

Al llarg de la darrera setmana 
hi ha hagut 8 defuncions de resi-
dents per covid-19, mentre que hi 
ha hagut 19 persones residents in-
gressades a l’hospital de mitjana 
cada dia. Pel que fa als i les profes-
sionals, 52 han donat positiu 
(0,1% del total) els últims 14 dies; 
i no hi ha cap persona treballado-
ra ingressada. Segons la tipologia 
del centre, a les residències de 
gent gran, entre les persones usu-
àries hi ha 45 casos actius (0,1% 
dels residents) en 9 residències i 
42 professionals afectats (0,1% del 
total). 

Els centres es mantenen 
amb una incidència molt 
baixa de la pandèmia
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u Només 2 dels 96 geriàtrics que hi ha a la regió central presenten algun 
positiu de covid, i en els dos casos estan en situació taronja, controlada 

Usuàries d’una residència
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n A banda de les persones que vi-
uen en residències, un altre dels 
col·lectius que aquests dies estan 
rebent la tercera dosi de la vacu-
na contra la covid-19 són les per-
sones immunodeprimides. En to-
tal, als hospitals de la Regió Sani-
tària de la Catalunya Central s’ha 

administrat, en les darreres set-
manes, 1.197 dosis de reforç a pa-
cients amb el sistema immunita-
ri debilitat. 

En concret, a l’Hospital Sant 
Bernabé de Berga, amb les dades 
recollides fins aquest dimecres, 
s’havien vacunat 32 persones 
d’aquest col·lectiu i el centre en te-

nia 11 més de programades. En la 
mateixa línia, a l’Hospital de Vic 
sumaven 132 vacunats, mentre 
que a la Fundació Althaia  de 
Manresa la tercera dosi s’havia 
administrat a 630 pacients immu-
nodeprimits. Per la seva banda, 
l’Hospital d’Igualada ha posat 403 
dosis a aquest col·lectiu.
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Els hospitals han administrat el reforç 
a 1.200 pacients immunodeprimits
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