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L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

n La pressió a les UCI continua a 
Catalunya amb 572 crítics (14 més 
que en la vigília) i la pujada dura-
rà un parell de setmanes més, 
però descendeixen les hospitalit-
zacions en el seu conjunt per se-
gon dia consecutiu (un total de 
2.201, set menys que abans 
d’ahir), mentre que la incidència 
segueix decreixent en totes les 
edats. Catalunya encara el tercer 
cap de setmana després de la re-
instauració del toc de queda noc-
turn, que aquesta vegada afecta 
163 municipis, alhora que es 
mantenen altres restriccions com 
el tancament de tota activitat a les 
00:30 hores i el límit de reunió a 10 

persones. 
L’estabilització dels ingressats 

que havia pronosticat el Departa-
ment de Salut per a aquest cap de 
setmana ja s’observa en les dades 
actualitzades d’aquest divendres, 
amb un lleu descens del conjunt 
dels ingressats a Catalunya, cosa 
que es produeix per segon dia 
consecutiu. Aquest canvi de ten-
dència, que Salut confia que es 
confirmi els propers dies, no es 
trasllada encara a les UCI, amb 
572 crítics aquest divendres, 14 
més que la vigília, un creixement 
important però menor que l’esca-
lada de fa uns dies. 

La resta d’indicadors continu-
en baixant, perquè el risc de re-

brot (EPG) està en 836 punts, la 
velocitat de propagació (Rt) cau 
fins al 0,81, i segueix reduint-se la 
incidència acumulada, situada en 
els 443 casos per cada 100.000 ha-
bitants. La incidència és molt ele-
vada encara però s’apropa al límit 
de 400 casos que usa el Govern 
per seleccionar els municipis que 
han d’aplicar el toc de queda noc-
turn. Les defuncions encara se-
gueixen a l’alça encara que mode-
ren el creixement: entre el 20 i el 
26 de juliol han mort 160 perso-
nes pel coronavirus, quan a prin-
cipis de mes eren 17 els morts set-
manals. Persisteix també el des-
cens de la corba d’infeccions, ja 
que en l’acumulat dels últims set 

dies hi ha 34.432 diagnosticats 
(una mitjana de 4.900 diàries), la 
qual cosa representa 13.000 posi-
tius menys setmanals que la set-
mana anterior. 

La incidència ja fa dies que va 
a la baixa en totes les edats però 
faltava que doblegués la corba la 
franja de més de 70 anys, cosa que 
finalment ja s’ha produït, segons 

el grup de biologia computacio-
nal BIOCOMSC de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). 
Pel que fa a la vacunació, més de 
cinc milions de catalans 
(5.019.611) tenen injectada la pri-
mera vacuna contra la covid, el 
63,7% del total de la població, 
mentre que 4.455.260 ciutadans 
han completat la pauta, el 56,6%.

u Els crítics augmenten, però tots els índexs de contagi es van reduint

Baixen les hospitalitzacions 
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A Catalunya ja s’ha superat els 5 milions de vacunats ALBERTO ORTEGA

n La variant delta del coronavirus 
sembla causar una malaltia més 
greu que les variants anteriors i es 
propaga tan fàcilment com la va-
ricel·la, segons un document in-
tern de la sanitat estatunidenca 
que sosté que els funcionaris han 
de «reconèixer que la guerra ha 
canviat». 

El document conté una nota 
urgent, que revela que l’agència 
sap que ha de renovar el seu mis-
satge públic per emfatitzar la va-
cunació com la millor defensa 
contra una variant tan contagiosa 
que actua gairebé com un nou vi-
rus diferent, saltant d’un objectiu 
a un altre més ràpidament que 
l’Ebola o el refredat comú.

La sanitat dels EUA alerta de la 
perillositat de la variant delta
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n Una investigació duta a terme 
amb 2.092 persones residents a 80 
geriàtrics de Catalunya durant la 
primera onada de la covid-19 es-
tima que la mortalitat acumulada 
va ser del 21,75% en aquests cen-
tres, entre l’1 de març i el 31 de 
maig de l’any passat. Aquest estu-
di ha estat elaborat per l’Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona en 
col·laboració amb la patronal As-
sociació Catalana de Recursos As-
sistencials (ACRA). El document 
constata que els usuaris de les re-
sidències d’ancians són un 
col·lectiu vulnerable davant la co-
vid-19, tenint en compte els alts 
índexs d’infecció i de mortalitat. 
La malaltia va tenir una incidèn-
cia del 28% durant el període ana-
litzat i les xifres de mortalitat van 

ser elevades, del 21,75%, segons 
els investigadors de l’estudi. 

Les dades mostren que entre el 
grup de persones que va contreu-
re la malaltia, el 71% va presentar 
símptomes mentre que el 29% res-
tant va contreure el virus de forma 
asimptomàtica o amb pocs símp-
tomes. Els símptomes amb més 
presència entre els ancians van 
ser la febre (50% dels casos) i la 
dispnea (dificultat per respirar) 
(28%). A més, gran part dels paci-
ents van presentar simultània-
ment fins a tres dels cinc símpto-
mes més freqüents: febre, 
dispnea, tos seca, astènia i diarrea. 
«Dels resultats d’aquest estudi es 
poden extreure coneixements 
aplicables al maneig clínic i a la 
prevenció de la infecció en aques-
tes institucions», es conclou.

Un estudi estima que la 
mortalitat per covid-19 va 
ser del 21,75% en geriàtrics
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