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Un geriàtric de
Salou suma
una desena
de morts per
coronavirus

El secretari de Salut Pública de la Generalitat
augura que en aquest termini la situació de
l’epidèmia serà «molt pitjor» que la d’ara.

Argimon es dona tres
setmanes per veure si
s’han de tancar aules
EL PERIÓDICO
Barcelona

El secretari de Salut Pública de la
Generalitat, Josep Maria Argimon, va admetre ahir que la Generalitat es concedeix tres setmanes de termini per veure si
l’evolució de la pandèmia a Catalunya permet mantenir les escoles obertes o bé s’han de tancar.
«Si d’aquí a tres setmanes no podem tenir les escoles obertes,
tancarem», va admetre el metge,
davant l’obertura prevista per a
aquest dilluns dels centres escolars a Catalunya. Més d’un milió i
mig d’estudiants de les etapes
d’infantil, primària i secundària
tornaran demà passat a les aules, després d’haver passat tres
setmanes de vacances amb les
seves famílies i altres pròxims.
La previsió és que la situació epidemiològica empitjori en els
pròxims dies i la por de les autoritats sanitàries (i d’alguns experts) és veure com això afecta la
mobilitat i els contactes que es
creen a les escoles.
Amb tot, Argimon va defensar
ahir, en una entrevista en el programa Aquí, amb Josep Cuní de la
cadena SER Catalunya, la decisió
d’obrir les escoles el dia 11. «Hem
d’intentar-ho [obrir les escoles].
I si d’aquí a tres setmanes no podem, replegarem», va dir. El secretari de Salut Pública va apuntar
que les veus que criden que el curs
es reprengui aquest segon trimestre de manera virtual, reduint
al màxim la presencialitat a les
aules, ja demanaven el mateix al
setembre. «Si els haguéssim fet
cas, les escoles no haurien obert»,
va assenyalar ahir, i va afegir que,
tot i que la incidència actual del
virus és molt alta, «encara no s’ha
arribat a les xifres del pic de la segona onada, en la qual els centres
escolars van estar oberts».
Fa dies que un grapat de científics catalans i sindicats de professors demanen al Govern que es
replantegi la decisió d’obrir les
escoles dilluns vinent. Per contra,
la Societat Catalana de Pediatria

EL PERIÓDICO
Barcelona

El brot de Covid-19 declarat
oficialment el 22 de desembre a la residència STS de Salou, al Tarragonès, va sumar
ahir 10 morts. El centre geriàtric compta amb 134 residents, dels quals 92 estan
contagiats pel coronavirus,
van indicar ahir fonts de la
Conselleria de Salut. El brot
afecta també 38 dels 70 treballadors que té el geriàtric.
Tots els que van donar positiu a les proves estan
guardant quarantena als
seus domicilis.
Dues de les tres últimes
morts de residents s’han
produït en el mateix centre i
una, en un hospital. El seguiment del cas el realitzen
sanitaris de l’ambulatori
de Salou, que fins ara han
ordenat 17 trasllats d’afectats a hospitals i centres sociosanitaris.

ha reclamat que els alumnes puguin seguir el curs escolar de manera presencial, ja que l’evidència
actual i les publicacions científiques en relació amb el coronavirus «així ho avalen».
En un comunicat, l’entitat
mèdica va defensar ahir que la
transmissió és «molt més alta»
dins del nucli familiar que dins de
les aules i que els menors no són
el motor que impulsa la pandèmia de Covid-19. Els pediatres
catalans reclamen que els entorns educatius continuïn oberts
i que la decisió de tancar les escoles per controlar la pandèmia
sigui «l’últim recurs per l’impacte negatiu que té sobre la salut»
dels menors.

Les ucis s’omplen
Argimon va remarcar, així mateix, que comença a ser preocupant el nombre d’ingressats a les
ucis dels hospitals catalans, que
ahir ja va pujar a 429 persones,
per la qual cosa el secretari de Salut Pública no va descartar que
les restriccions anunciades per la
Generalitat s’allarguin més enllà
dels 10 dies previstos inicialment.
«Hem vist que quan hem aplicat
les mesures, que són doloroses,
la infecció ha baixat, i quan
obrim, la infecció puja. El que sí
que és difícil d’acceptar és que
hem d’abaixar el nostre ritme»,
va indicar. I va insistir en la idea
que «d’aquí tres setmanes estarem molt pitjor».
Sobre la campanya de vacunació a Catalunya, Argimon va
reiterar que l’arrencada ha anat
més lenta del previst perquè «les
neveres no havien arribat», i va
dir desconèixer per què el transport es fa amb camió i no amb
avió. Va admetre que l’organització era millorable: «Improvisació, no; el que sí que li admeto
és que la manera com hem organitzat els equips no és la millor
manera i és el que estem rectificant», i va afirmar que aquest és
un projecte que durarà un any i li
sembla exagerat que es digui que
és un caos tres dies després
d’haver començat. n

Sortida de l’escola Diputació de Barcelona, el desembre passat.

Dificultats tècniques i rebuig polític

L’‘app’ Radar Covid
naufraga a Catalunya
El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, també es va referir ahir, en l’entrevista a SER Catalunya, a
l’aplicació per a mòbils Radar Covid, anunciada per fer el rastreig de positius i que a Catalunya encara no s’ha posat en marxa. ¿Per quins motius? «És un entrellat
complicat, és una qüestió del sottogoverEL PERIÓDICO
no», va replicar Argimon al ser interroBarcelona
gat per l’assumpte.
«Aquesta és una molt bona aplicació,
però que ens ajudaria poc, perquè la legislació de la Unió Europea
és estricta i en les condicions de confidencialitat actuals l’únic que
pot aconseguir aquesta app és saber quines persones han estat al
costat d’un contagiat. Això no ens permet traçar el rastreig, ja que
la màxima informació que es pot obtenir és saber si hi ha hagut algú a prop, però no qui».
L’aplicació, treta pel Govern central com a ajuda per detectar
possibles contagis del coronavirus a Espanya, no està tenint
l’eficàcia esperada. Les descàrregues entre la ciutadania han sigut poques, i això dificulta el seu funcionament. Els casos detectats per l’aplicació han sigut escassos, i és que al País Basc, per
exemple, només una de les persones que van ser avisades d’un
possible contacte i van acudir a les autoritats sanitàries va acabar contagiada de Covid. n

Canvi de gestió
La Conselleria de Salut, mentrestant, ha decidit retirar la
gestió del geriàtric de Tremp
(Pallars Jussà), on han mort
61 persones, al seu anterior
titular, la Fundació Fiella, i
l’ha traspassat a la de Sant
Joan de Déu. L’antiga gestora
està sent investigada judicialment i administrativament, segons van confirmar
familiars de persones mortes,
que ja han prestat declaració.
En menys d’un mes, 140
avis van emmalaltir a la residència de Tremp i 61 d’ells
van morir a causa d’un brot i
importants errades en la gestió. Després de diverses setmanes de pròrrogues amb
una polèmica intervenció,
l’entitat pública Gestió Serveis Sanitaris (GSS) ha abandonat ara el centre i Sant Joan
de Déu agafa les regnes durant, almenys, dues setmanes
més. L’antiga directora de la
residència serà també substituïda per la infermera que va
agafar el timó en la residència
durant la crisi sanitària de
novembre i desembre. n

