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VACUNES

Salut admet lentitud en la vacunació i
ara també l’administrarà en festius
Només n’ha aplicat 7.774 la primera setmana, un 13% de les 60.000 previstes || Atribeix el retard a falta
d’infermeres i que neveres per transportar les dosis van quedar atrapades al túnel de Calais
MAGDALENA ALTISENT

❘ BARCELONA ❘ La vacunació contra la Covid-19 va començar el
passat 27 de desembre a les residències, però durant la primera
setmana de la campanya només
es va administrar 7.774 dosis
de la vacuna de Pfizer de les
60.000 previstes, un 12,96%.
Segons dades del web de Salut,
a la regió sanitària de Lleida
se n’han aplicat fins ara 982 i
328 a l’Alt Pirineu i Aran. El
plantejament inicial era immunitzar en quinze dies 104.000
persones residents i empleats de
residències. Davant d’aquesta
situació, Salut modifica els protocols i vacunarà cada dia de la
setmana, inclosos els festius,
no com fins ara, amb l’objectiu
d’aplicar ja des d’aquesta setmana les 60.000 dosis que arriben
setmanalment. Els equips de vacunació no han estat plenament
operatius aquests dies, en part
al coincidir en dates nadalenques. Per exemple, el passat
dia 1 només es va vacunar dos
persones.
La subdirectora general de
Promoció de la Salut, Carmen
Cabezas, va admetre a TV3 que
“potser vam ser massa optimistes en la previsió del temps, no
considerem aquesta setmana de
preparació”. Va defensar que la
Generalitat sí que estava preparada per a la vacunació, però
va remarcar que “no hi ha infermeres al mercat per poder
contractar”, per la qual cosa
han de pagar jornades comple-

mentàries. També va atribuir el
retard al fet d’haver de demanar el consentiment de familiars
per vacunar residents, així com
a problemes logístics perquè algunes neveres per transportar
les vacunes es van quedar atrapades al túnel de Calais durant
el tancament fronterer amb el
Regne Unit.
La presidenta de la patronal
de residències Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, va criticar
el retard i va assenyalar que no
s’haurà completat la primera fase de la vacunació a les residències fins al dia 15. Va lamentar

RETARD GENERAL

Demora també en altres
comunitats i en països de
la UE com França, amb
només 352 vacunats
que tant usuaris com treballadors estaven “il·lusionats que
tot seria un procés ràpid”.
Altres comunitats, com Madrid o València, tampoc han
complert les previsions de vacunació i per ara han administrat dosis al 0,05% i al 0,1% de
la població, respectivament. En
el conjunt d’Europa, cap país
supera l’1% de la població vacunada. El cas extrem és França, on només s’ha vacunat 352
persones. En canvi, Alemanya

La CUP acusa Mossos de
tardar a desallotjar ‘raves’
però no a desnonar
❘ BARCELONA ❘ La número tres de
la CUP a les eleccions catalanes, Eulàlia Reguant, va retreure ahir als Mossos d’Esquadra
que tardessin més de vint-i-quatre hores a desallotjar la rave
de Llinars del Vallès, mentre
que “no tenen cap problema a
desnonar amb brutalitat policial famílies”. Va acusar Salut
i Interior de descoordinació i
d’eludir responsabilitats, i creu
que aquesta festa evidencia que
les mesures del Govern per al
Nadal són “innòcues per temeràries”. La rave va durar quarranta hores, va congregar més
de tres-centes persones sense
mascaretes ni distàncies de seguretat i va acabar amb dos detinguts, que avui passaran a disposició judicial, i 215 denúncies
a assistents. Així mateix, ahir la

Policia Local d’Arenys de Mar
va desallotjar una vintena de
vehicles provinents de la rave
de Llinars que s’havien instal·lat
a la platja d’Arenys.
Per la seua part, la Federació
Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals
i la patronal estatal de l’oci nocturn Spain Nightlife van anunciar que es presentaran com a
acusació popular. Aspiren que
els eventuals imputats rebin el
càstig més elevat previst a la llei
i lamenten que el Codi Penal no
prevegi com a delicte contra la
salut pública la propagació de
malalties i epidèmies, i Spain
Nightlife demanarà a l’Estat que
impulsi una reforma. Interior ha
preguntat a la Fiscalia si és possible investigar els participants
per aquest delicte.

La primera persona que va ser vacunada a Lleida el passat 27 de desembre.

és el país que més n’ha administrat fins al moment, gairebé
190.000, i Itàlia ja n’ha aplicat
72.000.
Sobre el procés d’immunització a tot Espanya, la directora general de Salut Pública,
Pilar Aparicio, va apuntar que
les vacunes de Pfizer i Moderna s’administraran indistintament ja que “no hi ha diferència en la seua efectivitat i no
farà falta establir cap tipus de
priorització”.

Pocs residents
han passat
el Nadal amb
la família
❘ BARCELONA ❘ La presidenta de
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta
Pascual, va assegurar ahir
que són pocs, dos o tres persones per centre, els usuaris
de residències que han anat a
passar les festes nadalenques
amb la família. El pla de Nadal determina que després
hauran de sotmetre’s a set
dies d’aïllament. A RAC1,
Pascual va explicar que les
famílies han estat “molt prudents” i han preferit esperar
“un mes o un mes i mig” fins
que hi hagi “més immunitat
a dins dels centres” amb les
vacunes. Va admetre que els
feia “por la possibilitat que
residents sortissin només
per anar a dinar i tornar”,
opció que finalment no es
va permetre.

