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sevol punt d’estiueig o una zona
turística la pandèmia gairebé
no existeix. Crec que per això
estem desaprofitant una opor
tunitat per començar bé al se
tembre.
Quants més vacunats es ne
cessiten per a aquesta normali
tat?

Hauríem de vacunar gairebé un
100% de la població. Assolirem
la normalitat en el sentit de final
de la pandèmia, amb la covid
convertida en UNA –posiho en
majúscules– no en LA malaltia,
quan gairebé un 100% de la po
blació tingui anticossos, per in
fecció natural o vacunació. Això
voldrà dir que ens continuarem
infectant, perquè els anticossos
no són esterilitzants, no és una
vacuna com la del xarampió, i
que podrem transmetre la in
fecció. Però, en canvi, no tin
drem gravetat, tret d’en per
sones amb factors de risc i que
no hagin aconseguit una bona
resposta immunitària. Com
més experiència immunitària

Terminis
“Anirien bé unes
setmanes més de toc de
queda; encara queden
mesos de mascareta”
Impacte col∙lectiu
“Tenir molts
vacunats al voltant
no protegirà els
que no ho estan”

Dues realitats
“Sembla que l’epidèmia
només es veu a dins
dels centres sanitaris;
a fora hi passa res?”
Desconcert
“A la Fira es van quedar
sense posar la meitat de
primeres dosis; hi haurà
presses al setembre”
tinguem com a població, millor
hi farem front, també a noves
variants. Com passa en el cas
de la grip. Però és una necessitat
col∙lectiva: els que no tinguin
anticossos no estaran protegits
davant la gravetat. Tenir molts
vacunats al voltant no els pro
tegirà.
Suposem que la població que
ara no té pressa per vacunarse
reacciona i es vacuna. Quedaria
molt?

Mesos. Encara falta molta po
blació per vacunarse. Tenim
un 61% de tota la població amb
pauta completa, i la situació no
canviarà fins que no arribem a
un 80%85%.
Toc de queda, mascareta?

Epidemiològicament necessi
tem allargar unes quantes set

L A VA NG U AR D IA 2 1

SOCIETAT

manes el tancament nocturn;
ens aniria bé. El mateix que els
està passant a altres comunitats
autònomes que ho estan dema
nant. Però afecta drets fona
mentals, i ha de decidir el Tri
bunal Superior de Justícia. La
mascareta, la distància, la venti
lació i altres limitacions, com al
guns aforaments, són mesures
de prevenció amb què conviu
rem temps. Més endavant, ja ho
veurem. Perquè el virus ens va
donant lliçons cada dos per tres.

Oposició de les residències
a les mesures de Sanitat

Patronals i familiars exigeixen la vacunació obligatòria

No el preocupa que es puguin
reunir al Camp Nou unes
30.000 persones, un 30% de
l’aforament?

Amb distància, mascareta, sen
se poder menjar ni beure, tret
d’aigua, i durant un temps li
mitat, no sembla perillós. Em
preocupa més el que passi a les
celebracions d’aquest cap de
setmana, perquè s’està de festa,
durant més temps, menjant i
bevent, sense mascareta molta
estona... La relaxació pot ser
molt més gran. És important
que se segueixin les indicacions
que tothom sap. És cansat,
ja ho sé. Però depèn de cadas
cun de nosaltres. Que es pugui
obrir més activitat depèn de
nosaltres.
Quan creu que es podrà recu
perar l’atenció primària?

Ens demanen de recuperar la
presencialitat en les visites. Es
clar que és necessari, però te
nim els equips abocats en la va
cunació, perquè és el que pot
parar la pandèmia. Després ens
demanaran que vacunem a les
escoles, als instituts i a les resi
dències, i que obrim els consul
toris, i que fem tots els tests als
CAP. Tot no pot ser. Necessi
tem vacunar i vacunar per tor
nar a la normalitat. No hi ha cap
altra estratègia. L’important ara
no és buscar contactes, sinó que
aquests contactes compleixin la
quarantena. I un 40% reconeix
que no la compleix. I que els po
sitius donin els seus contactes.
Quan va començar la cinquena
onada, els positius donaven nou
noms de contacte estret de mit
jana.
Vol dir que ara no els donen?
Els amaguen?

Això ho diu vostè... [somriu]

A les residències, per què no
és partidari d’obligar a vacunar
el personal?

Al principi es va assolir la vacu
nació completa d’un 65%. Ara
està en un 90%! Creiem que és
millor la persuasió. Ens passem
el dia obrint debats sense tancar
els que tenim entre mans. Com
la tercera dosi. Ja arribarà, cla
rament per als immunodepri
mits i els més vulnerables de les
residències. Però ens queda
molta població per vacunar, i
entre ells molts que corren molt
risc. Perquè sap quantes perso
nes vacunades s’han infectat, la
immensa majoria de manera
lleu o asimptomàtica? 39.000
entre els 4,7 milions de vacu
nats: són un 0,8%. Cal vacunar
se i vacunarse.c

Una cuidadora amb residents en un centre geriàtric de Barberà del Vallès al març
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El document de propostes im
pulsat pel Ministeri de Sanitat
per fer front als brots a les resi
dències ha posat d’acord les pa
tronalsilesassociacionsdefami
liarsderesidents.Tothomhiestà
en contra, a l’hora de considerar
quelesmesurespràcticamentno
aporten res, mentre la situació
als geriàtrics es complica per les
vacances del personal, els aïlla
ments de treballadors positius i
les dificultats per trobar substi
TENERIFE

Mor un jove de 27
anys sense vacuna i
sense patologies
n Un jove de 27 anys que

estava ingressat a l’uci
de l’hospital Nuestra
Señora de Candelaria, a
Tenerife, va morir ahir a
causa del SARSCoV2.
El difunt no tenia pato
logies prèvies abans
d’adquirir la infecció i no
havia rebut cap vacuna.
D’altra banda, l’Agència
Espanyola del Medica
ment confirma que un
jove sevillà va morir per
trombes provocats per
la vacuna de Janssen. És
l’únic cas que s’ha verifi
cat a Espanya.

tuts mitjançant contractes de
curta durada. En aquest context,
fonts fiables apunten que la Ge
neralitat prorrogarà fins al 2 de
setembre el paquet de mesures
de control del coronavirus en
l’entorn residencial que s’aplica
des del 20 de juliol.
La setmana del 2 al 8 d’agost,
l’última que s’ha comptabilitzat,
270 residències espanyoles pre
sentaven positius, amb 1.260
contagiatsnousi104defuncions,
les dades més altes des de la ter
cera setmana de febrer. La irrup
ció de la variant delta va motivar
el reforçament de les mesures de

Coordinadora 5+1:
“Tenen més drets
els presos que la gent
gran; els fem un mal
irreparable”
protecció. A Catalunya els treba
lladors no vacunats se sotmeten
a tests d’antígens o PCR tres dies
a la setmana i els vacunats, un
dia, mentre que els visitants han
de passar un test ràpid.
María José Carcelén, porta
veu de la plataforma de parents
de residents Coordinadora 5+1,
atribueix el creixement de la in
cidència a la falta de vacunació
dels treballadors i reivindica que
se’ls imposi la immunització.
“Aquí hi ha dos drets en conflic
te, el dret a la vida i la salut dels
residents i el dret de no vacunar
se. Aquest 9,5% (de treballadors
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que no s’han immunitzat a Cata
lunya) posa en perill els resi
dents i la resta dels companys”,
denuncia. Hi coincideix Cinta
Pascual, presidenta de la patro
nal Ceaps. “L’ètica i la responsa
bilitat estan per sobre dels desit
jos individuals si treballes en un
sector amb persones tan vulne
rables com el nostre”, addueix, i
pensa que el Govern central aca
barà legislant l’obligatorietat de
la vacuna per a determinats
col∙lectius laborals seguint
l’exemple de França o Itàlia.
Coincideixen Carcelén i Pas
cual que la proposta de Sanitat
de canviar de lloc de treball els
no vacunats que tenen contacte
amb els avis és inservible perquè
totelpersonaltémésomenysre
lació amb els residents.
Discrepen, tot i això, respecte
a les restriccions de visites i sor
tidesielrègimd’aïllamentdepo
sitiusimposatsperlaGeneralitat
i que Coordinadora 5+1 ha de
nunciat a la Fiscalia. “Són mesu
rades que afecten la llibertat, els
dretsfonamentals,perònoesde
mana autorització al TSJC –rao
na Carcelén–. Això és un missat
ge molt dolent per a les empre
ses: ‘Feu el que vulgueu’. I ho fan.
Hi ha residències que han tancat
gent a l’habitació sense ser posi
tius i residències que no adme
ten visites tot i que no són en ni
vell vermell. Són presos sense
delicte ni condemna, tenen més
drets els presos que la gent gran.
Els estem fent un mal absoluta
ment irreparable”. La platafor
ma de familiars valora convocar
mobilitzacions.c

