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Vergés preveu per al juny un
30% d’immunitzats i començar
a l’agost la vacunació massiva
La consellera de Salut afirma que les dues properes setmanes es
dedicaran principalment al subministrament de segones dosis
Barcelona
AGÈNCIES
El Departament de Salut pretén tenir immunitzada al juny a
un 30% de la població i iniciar a
l’agost les vacunacions massives
a Catalunya, on segueixen caient
els contagis i ingressos, a dos
dies que s’alleugin les restriccions
imposades per frenar la tercera
onada de coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, va revelar ahir el calendari amb el qual
treballa la Conselleria: les dues
properes setmanes es dedicaran
gairebé en exclusiu a subministrar segones dosis, però l’arribada de noves vacunes a principis
d’abril pot accelerar el procés.
De fet, s’espera rebre el doble de vacunes de Pfizer i que
comencin a arribar les de Janssen, recentment autoritzades per
l’Agència de l’Medicament Europea, mentre la Comissió de Salut
Pública segueix estudiant si permet vacunar amb AstraZeneca a
les persones d’entre 55 i 65 anys,
com demanava Catalunya.
Precisament, a Catalunya,
s’han retirat preventivament
2.000 dosis de la vacuna d’AstraZeneca, a l’espera d’un informe definitiu de l’Agència Europea
del Medicament sobre la possible
relació d’un lot del fàrmac amb
episodis trombòtics, sense que
constin que les 35.000 ja subministrades hagin provocat efectes
d’aquest tipus.
“CANVIAR L’ESCENARI”
Segons va dir Vergés a Rac 1,
l’augment de vacunes previst per
a principis d’abril permetrà “canviar molt l’escenari” pel que fa a
immunització de la població catalana, de manera que si ara els
vacunats no superen el 8%, el
proper mes de juny sigui possible
apropar-se al 30%.
Aquest augment en les vacunacions, unit a les altes temperatures, proporcionaran “un esce-

El BOE detalla
els 95 sectors
amb accés als
7.000 milions
d’ajuts directes
El Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) va publicar ahir el Decret llei amb el paquet d’ajudes d’11.000 milions d’euros
per a empreses, pimes i autònoms afectats per la crisi. Dins
d’aquest paquet, 7.000 milions són ajudes directes que
gestionaran les comunitats
autònomes (2.000 milions
seran per a les Balears i les
Canàries i 5.000 es repartiran
entre la resta d’autonomies).
El BOE detalla en el seu redactat els 95 sectors econòmics
que poden accedir a les ajudes directes, entre els quals,
bars, restaurants, comerços,
cinemes o gimnasos.
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nari bastant més segur” a l’estiu,
va apuntar Vergés, que confia
que això permeti iniciar les vacunacions massives, abans de finals
del mes d’agost.
Malgrat advertir que el calendari podria canviar en funció de
la disponibilitat de dosi, la consellera preveu que a l’agost es
puguin emprendre vacunacions
massives, que podrien prolongar
setmanes, per al que ha apostat
per escenaris com el Camp Nou,
“un lloc emblemàtic per fer una
crida a la ciutadania “.
L’anunci de Vergés coincideix
amb un descens dels contagis a
la regió, on en l’últim dia s’han
comptabilitzat 1.351 nous ca-

sos, mil menys que la vigília, a el
temps que es alleuja la pressió
sobre els hospitals i les UCI, de les
que han sortit 34 pacients crítics.
SETMANA SANTA
La millora de la situació epidemiològica dóna alè a la decisió
de l’Executiu català de relaxar les
restriccions a partir de dilluns que
ve, quan s’aixecarà el confinament comarcal i els comerços no
essencials podran obrir els caps
de setmana, en unes mesures
que està previst que es allarguin
també per Setmana Santa.
De fet, el turisme rural català
espera omplir els seus establiments durant aquestes dates

(en les que no estarà permesa
la mobilitat entre autonomies) i
superar el 90% d’ocupació, vistes
les ganes dels ciutadans de sortir
de Barcelona i la seva àrea metropolitana, va explicar Montse
Coberó, de la Confederació del
Turisme Rural i Agroturisme de
Catalunya, Turalcat.
Unes perspectives que donen
oxigen a un dels sectors més afectats per la crisi derivada del coronavirus: les agències de viatges
van deixar de facturar el 2020 un
total de 18.500 milions d’euros,
segons el president de l’Associació Corporativa d’Agències de
Viatges Especialitzades (ACAVE )
Martí Sarrate.

Les residències
veuen en la vacuna
un “punt d’inflexió
determinant”
La presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, va destacar que la vacunació ha significat un “punt
d’inflexió determinant” a les
residències de gent gran que
ha permès “tallar en sec la
mortalitat i els contagis, agafar aire i mirar cap endavant
amb esperança”. Ho ha dit en
una carta oberta amb motiu
del primer aniversari del tancament dels centres assistencials per la pandàmia.

