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PRIMERA VACUNADA A CATALUNYA

“No he tingut cap dubte,
fa temps que dic que
jo volia vacunar-me.
Al capdavall, si soc
aquí és per alguna
cosa”

01. Josefa Pérez rebent la primera
vacuna de la infermera Idoia Crespo ahir
a l’Hospitalet. MAUD WATINE / AFP 02. Esteve
Font, primer vacunat ahir a Girona.
DAVID BORRAT 03. Antònia Sedó, primera
vacunada a Móra d’Ebre. ACN

ELENA FREIXA
MARIONA FERRER I FORNELLS
BARCELONA / MADRID

L’hivern encara serà llarg, però s’albira esperança a l’horitzó. Les primeres dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 administrades ahir arreu de Catalunya marquen
l’inici d’una nova etapa de la pandèmia, que ja ha costat milers de morts
–més de 17.800 a Catalunya i vora
50.000 a Espanya– i ha tensionat fins
al límit el sistema sanitari. Després de
mesos durs que encara no s’han acabat, la imatge de Josefa Pérez, de 89
anys, rebent la primera dosi de la vacuna representa un primer pas en el
camí per aconseguir la immunitat de
grup, que encara trigarà mesos.
“És un punt d’inflexió”, va dir ahir
la consellera de Salut, Alba Vergés.
Un pas que marca “el principi del final”, va afegir el vicepresident del
Govern en funcions de president,
Pere Aragonès. El secretari de Salut
Pública, Josep Maria Argimon, va
afegir-hi un matís: “Hi ha llum al final del túnel, però el túnel encara és
llarg”. Argimon va subratllar el repte logístic que serà la campanya de
vacunació que tot just comença amb
les 104.000 persones –residents i
personal que treballa en aquests
centres– que rebran la primera dosi les pròximes dues setmanes.
La Josefa, des de la Residència
Feixa Llarga de l’Hospitalet, va ser
la primera vacunada d’un dia molt
esperat: “No he tingut cap dubte,

Primeres vacunes:
comença el camí
cap a la immunitat
Josefa Pérez, de 89 anys, la primera vacunada a Catalunya
en una campanya que ha arrencat a les residències
feia temps que deia que volia vacin el seu efecte immunitzador. La
cunar-me”.
Generalitat, confiant en una resAlba
Al llarg de la tarda d’ahir,
posta positiva, preveu que la
Vergés
les dosis van arribat a totes
immunitat de grup dins les
CONSELLERA DE SALUT
les regions sanitàries del
residències arribi “d’aquí
“Avui és un punt
país. Antònia Sedó, de 93
unes sis setmanes”, segons
anys, va seguir l’exemple
d’inflexió després d’un va dir Vergés. Argimon va
de la Josefa des de la Resi2020 que ha estat molt corroborar que caldran medència Natzaret de Móra
sos per començar a veure els
cru, molt dur,
d’Ebre, igual que Esteve
efectes de la vacunació, que
especialment a les
Font, el primer vacunat de la
comença amb força demà
residències”
Residència Creu de Palau de
després de les primeres dosis
Girona.
simbòliques d’ahir.
La patronal del sector ACRA va
El resultat, d’aquí un mes i mig
calcular que s’assoliran quotes de
vacunació del 96% entre els usuaris
Amb la primera dosi administrada
i del 80% entre el personal de les rea les primeres 104.000 persones,
sidències, basant-se en els docucaldrà esperar 21 dies per posar-los
ments de consentiment que ja s’han
la segona i encara uns dies més (enfet arribar al departament de Salut.
tre set i deu) perquè les vacunes fa-

A la Residència Feixa Llarga, de
fet, la segona a rebre la vacuna ahir
va ser la directora del centre, Conxita Barbeta, i gairebé el 100% dels residents seguiran l’exemple de la Josefa. Només tres dels 64 usuaris van
declinar posar-se-la “per motius
que tenen a veure amb les seves circumstàncies personals”, va dir Argimon sense donar-ne més detalls.
Les vacunes de Pfizer van arribar
a Catalunya procedents de Guadalajara, que va ser el lloc on de bon
matí es va administrar la primera
vacuna contra el covid a Espanya.
“A veure si podem aconseguir que
aquest virus se’n vagi. El que compta és que tothom estigui bé”, va dir
Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, de
96 anys, que viu a la residència pública Los Olmos.
El ministre de Sanitat, Salvador
Illa, va fer servir les mateixes paraules que Aragonès: “Veiem la llum al
final del túnel”. Ara bé, va recordar
que el final arribarà amb la immunització prevista per a finals de l’estiu del 2021 al conjunt de l’Estat.
Repte per als sanitaris

La campanya de vacunació és una
nova prova de foc per al sistema sanitari i els professionals, que fa mesos
que treballen sota una pressió constant. El Govern va reconèixer la resposta que el personal sanitari, i especialment les infermeres, han donat
a la crida per organitzar la campanya.
“El paper de la infermeria ha sigut
cabdal, tot el personal s’hi ha bolcat”,
va reivindicar Idoia Crespo, la infer-

