
34  | Societat Dilluns, 18 de gener del 2021  |

Leocadia Peña, en el moment de rebre, ahir, la segona dosi de Pfizer.

Conselleria de Salut

Leocadia Peña, una dona de 85 
anys que viu a la residència gerià-
trica Nostra Senyora de la Ribera 
de la Pobla de Segur (Pallars Jus-
sà), va ser ahir la primera catala-
na a rebre la segona dosi de la va-
cuna de Pfizer.  D’aquesta mane-
ra, Peña es convertirà en la pri-
mera persona en quedar immu-
nitzada contra el coronavirus a 
Catalunya. La immunitat al virus 
s’adquireix una setmana després 
de la segona dosi. Peña havia re-
but la primera dosi de la vacuna el 
passat 27 de desembre, per la qual 
cosa ahir es van complir 21 dies 
des de la primera injecció. Entre la 
primera i la segona dosi de Pfizer 

han de passar tres setmanes. 
«Estic igual que abans de co-

mençar», va exclamar l’àvia des-
prés de rebre la segona dosi de la 
vacuna. El moment de la vacuna-
ció de Leocadia Peña va ser 
immortalitzat per la retransmis-
sió en directe de TV-3. Després de 
la vacunació de l’àvia, es va vacu-
nar Rosa Vilanova, la directora de 
la residència. Per la seva banda, la 
primera persona a Catalunya que 
va rebre la primera dosi de la va-
cuna també el 27 de desembre, Jo-
sefa Pérez, tornarà a ser inoculada 
avui en el geriàtric Feixa Llarga de 
l’Hospitalet de Llobregat. 

L’avenç imparable de la terce-
ra onada de Covid-19 mostra, de 
manera més evident encara, la 
necessitat d’adquirir la immuni-
tat poblacional. El virus s’acarnis-

sa amb els avis. La residència Pru-
denci de Tona (Osona) ha patit un 
brot de Covid–19 que afecta al-
menys 60 usuaris i que ha causat 
cinc defuncions. Segons l’ajunta-
ment, el brot, detectat el dia 2, ja 
està «controlat». Mentrestant, la 
Generalitat ha intervingut la re-
sidència Les Alzines, de Tarrago-
na, amb 27 positius i tres morts 
des de començament d’any.  

Més de 18.000 morts 

Catalunya va superar ahir els 
18.000 morts des del març a 
l’arribar a les 18.012 morts. Ahir va 
sumar 87 noves morts i 2.490 
contagis. A més, 2.630 persones 
estaven ingressades en hospitals 
(133 més que dissabte), 548 de les 
quals es trobaven en ucis (unes 27 
més que el dia abans). n

Leocadia Peña, primera 
catalana a ser immunitzada

La dona, de 85 anys i resident en un geriàtric de la Pobla de Segur  
(Pallars Jussà), rep la segona dosi de Pfizer contra la Covid-19.
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