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Els efectes de la Covid-19

Salut vacunarà també els
festius per agilitzar el procés
a Fins ahir només s’havien administrat el 13% de les 60.000 dosis rebudes a Ho atribueixen a un

retard en l’arribada de neveres i a la falta de consentiment de familiars de la gent gran en residències
Redacció
BARCELONA

La conselleria de Salut va
anunciar ahir que té previst vacunar també tots
els dies festius per accelerar el procés d’administració del vaccí, que va molt
més lent del que s’havia
previst. Fins ahir s’havien
administrat només 7.774
vacunes, el 13% de les
60.000 dosis rebudes contra la Covid-19. El departament, que va admetre la
lentitud, ho atribueix a un
retard en l’arribada de les
neveres que la farmacèutica Pfizer recomana per
transportar els vaccins
fins als centres on s’administren. Aquestes neveres
van quedar atrapades al
túnel de Calais durant el
tancament fronterer amb
el Regne Unit. També assenyala la lentitud a l’hora
de rebre les autoritzacions
per poder ser vacunat, ja
que, en el cas de les residències de gent gran, cal
el consentiment de familiars, un pas que alenteix
encara més el procediment. A això, s’hi afegeixen altres qüestions, com
ara el fet que els equips de
vacunació no han estat
plenament operatius durant aquests dies, en part
perquè han coincidit amb
dates nadalenques.
Fonts de Salut van explicar ahir a l’ACN que les
neveres ja han arribat i a
partir de la setmana que

La vacuna de Pfizer s’ha de transportar en contenidors refrigerats fins al lloc on s’administra ■ EPA

ve s’incrementarà el ritme
de vacunació. Fins avui ha
rebut la vacuna de PfizerBioNTech el 0,1% de la població catalana. Totes les
dosis administrades han
anat a gent gran i treballadors de residències. La Generalitat comptava a tenir
vacunades en dues setmanes les 104.000 persones
que viuen i treballen a les
1.408 residències. El ritme és, doncs, molt més
lent del previst. El dia 1 de
gener, per exemple, a Catalunya només es van va-

cunar dues persones.
En una entrevista a
TV3, la directora general
de Promoció de la Salut,
Carmen Cabezas, va reconèixer que havien estat
“massa optimistes en els
terminis temporals” i no
van “tenir en compte
aquesta setmana de preparació”. Cabezas va atribuir la lentitud a la “complexitat” organitzativa de
la campanya i va admetre
que continuen faltant
efectius sanitaris per
completar els equips de

Les xifres
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7.774

60.000

persones s’havien vacunat
fins ahir a Catalunya i només
s’havien administrat el 13%
del total de dosis rebudes.

dosis de vacunació contra
la Covid-19 del laboratori
Pfizer s’han rebut fins ara a
Catalunya.

vacunació. Segons Cabezas, la vacuna és “segura i
eficaç”, però posa contra
les cordes “la logística del
sistema” sanitari. Amb

tot, l’objectiu de Salut és
que al llarg d’aquesta setmana sí que es puguin administrar les 60.000 dosis
previstes. ■

Les patronals
d’oci nocturn,
contra la ‘rave’
—————————————————————————————————

La patronal de l’oci nocturn
a Catalunya, Fecasarm, i la
plataforma estatal de l’oci
nocturn i l’espectacle Spain
Nightlife es personaran com
a acusació popular en el procés judicial per la rave de
Llinars del Vallès. Les patronals consideren que “no es
pot permetre que fets com
aquest quedin sense el càstig
més elevat que preveu la normativa”. En un comunicat,
han detallat que exerciran
l’acusació en el marc d’un
possible delicte de desobediència i han avançat que demanaran al govern espanyol
que impulsi una reforma del
Codi Penal per tipificar com a
delicte les conductes relacionades amb la propagació de
malalties i epidèmies.
Avui està previst que passin a disposició judicial els dos
detinguts acusats d’organitzar la rave. Es tracta d’una
dona de 29 anys holandesa i
d’un home de 22 anys de nacionalitat espanyola. Se’ls
acusa d’un delicte de resistència i desobediència a agents
de l’autoritat per no haver posat punt final a la festa. En el
dispositiu es van identificar
215 persones, que seran denunciades per vulneració de la
normativa vinculada a les restriccions sanitàries, amb multes de 3.000 euros, mentre
que els organitzadors hauran
d’assumir sancions de fins a
600.000 euros. Entre els identificats, hi havia un centenar
d’espanyols, 35 francesos,
deu italians i deu andorrans, a
més de persones procedents
d’Àustria, Holanda i Luxemburg. Ahir a la tarda, la policia
local d’Arenys de Mar va desallotjar una vintena de vehicles que provenien de la rave
de Llinars i que s’havien instal·lat a la platja d’Arenys.
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Pocs usuaris de
residències han
visitat la família

Les eleccions es
podrien fer amb
la situació d’ara

Les xifres de contagis
tornen a empitjorar

Un minut de dol
per la mort d’un
conductor de bus

La presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, va explicar ahir que pocs usuaris
de residències, dos o tres per
centre, han anat a passar les
festes en família. Els que ho
han fet s’hauran de sotmetre
a set dies d’aïllament, tal
com fixa el pla de Nadal.

Fonts de Protecció Civil van
assegurar ahir que les eleccions del 14-F estan “plenament garantides” i es faran
“segons el previst” seguint
els procediments elaborats
pel govern en el marc del Procicat. Tot i això, la decisió es
prendrà en una reunió el dia
15 de gener.

La velocitat de propagació de
la Covid-19, l’Rt, va tornar a
pujar ahir i es va situar en 1,11,
nou centèsimes més que el
dia anterior, segons les dades
del Departament de Salut.
El risc de rebrot va pujar 54
punts, fins a 422, i la incidència a 14 dies s’eleva de 377,17
a 394,87. En paral·lel, es van

Els autobusos de TMB i el
metro s’aturaran avui a les
12 h durant un minut en senyal de dol per la mort d’un
conductor de bus dijous a la
unitat de cures intensives en
què estava ingressat a causa
de la Covid. L’aturada es farà
amb els trens en una estació i
els busos en una parada.

declarar 1.470 nous casos
confirmats per PCR o tests
d’antígens, cosa que eleva el
balanç total a 370.923. Es va
informar de 45 noves morts.
Hi ha 1.940 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 81 més que en el còmput anterior. Quant a les UCI,
hi ha 385 persones, 12 més.

Sanitari treballant a l’UCI
de la Vall d’Hebron ■ EFE

