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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

,.'J2osar-se la vac a és un acte 
de Solidaritat vers els al tres" 
La psicóloga de la residencia de la Pobla, Dolors Perati, ha 
estat una de les primeres persones en rebre la segona dosi 
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La Pobla de Segur 

l:'inici de la campanya de vacu
nació contra el Covid-19 ha su
posat el que per molts és "l'inici 
del final", sobretot en !loes com 
les residencies geriatriques, on 
els seus residents i treballadors ja 
han comen¡;at a rebre la segona 
i darrera dosi del vaccí de Pfizer. 

La residencia geriatrica Nostra 
Senyora de Ribera de la Pobla de 
Segur va ser el primer centre de 
Catalunya en rebre aquesta sego
na dosi. La seva psicologa, Dolors 
Perati, va ser vacunada per pri
mera vegada el passat 27 de de
sembre i, per segona, aquest 17 
de gener. Perati reconeixia a LA 
MAÑANA que se sent "una pri
vilegiada" i que esta "molt con
tenta" per haver-se pogut vacu
nar. Pel que fa a possibles efectes 
secundaris, explica que després 
de la primera vacuna no va notar 
absolutament res, mentre que 
després de la segona va tenir cert 
malestar, pero de poca importan
cia. Aquesta psicologa també ex
plica que ella i els seus companys 
es van voler informar abans de 
vacunar-se: "vam consultar met
ges i persones de confian¡;a que 
ens poguessin assessorar amb 
coneixement. Després de con€+ 

FOTO: LM. / Els treballadors de la residencia Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur ja han rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer 

xer la seva opinió, no vaig dubtar 
en vacunar-me". A més, malgrat 
aquests dubtes inicials, reconeix 
que "som conscients d'on treba
llem, les persones a les quals ate
nem són un col·lectiu de risc, així 
que no només ens vam vacunar 

Leocadia Penya, de 85 anys, 
va ser la primera persona en 
rebre el segon vaccí de Pfizer 
El Departament de Salut va co
men¡;ar diumenge passat a ad
ministrar la segona dosi de la va
cuna de Pfizer contra el Covid-19 
a persones queja havien reb~a 
primera el passat 27 de desem
bre, quan els primers vials van 
arribar a Catalunya. Aquest cop, 
pero, la primera persona en ser 
vacunada va ser de I'Ait Pirineu 
i no de !'Hospitalet. Leocadia 

Penya, de 85 anys i usuaria de la 
residencia de gent gran Nostra 
Senyora de Ribera de la Pobla de 
Segur, va ser la primera catalana 
a tenir ja al seu cos les dues dosis 
de la vacuna contra el coronavi
rus. Després d'ella, va rebre la se
gona dosi la directora del centre, 
Rosa Vilanova. 

"Estic molt contenta de ser la 
primera en rebre la segona do-

per nosaltres, sinó que posar-se la 
vacuna va ser un acte de solidari
tat vers els altres". 

Dolors Perati també va aprofi
tar per animar a tothom a vacu
nar-se i també per recordar que 
"encara no ens podem relaxar, ja 

si", va afirmar la Leocadia Penya. 
"Ara només falta que doni resul
tat i s'acabi aquesta pandemia 
tan greu", va continuar Penya, 
que va afirmar que la primera 
dosi del vaccí de Pfizer - admi
nistrada fa tres setmanes- no li 

va causar cap tipus de molestia 
o reacció. "Com una vacuna de 
la grip normal. Tot ha anat bé", 
va ressaltar la usuaria de la resi
dencia Nostra Senyora de Ribera 
de la Pobla de Segur. la directo
ra del centre geriatric, Rosa Vila
nova, també va reconéixer "es
tar satisfeta de poder culminar 
aquesta etapa de vacunació", va 
apuntar. 

que el nostre entorn no esta vacu
nat i el risc hr'Segueix sent". 

Coma psicologa, també ha vist 
com la vacuna ha suposat "una 
porta oberta a que les coses es 
puguin solucionar", tant pels re
sidents, com pels treballadors i 

destaca la bona feina de l'equip 
de vacunació: "Nosaltres no vam 
notar cap problema, van ser molt 
professionals i col-laboradors" 
explica una de les primeres per
sones completament vacunades 
contra el Covid-19. 

FOTO: ACN 1 Leocadia al rebre la segona dosi el passat 17 de gener 
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