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EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Les restriccions
adoptades fa 15 dies
comencen a fer efecte
La taxa de reproducció del virus a Catalunya (1,2) baixa des del
tancament de bars i s’espera que es redueixi més amb les últimes mesures
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LA BARCELONA AMERICANA VOTA DEMÒCRATA
ÀLEX GARCIA

La comunitat nord-americana de Barcelona viu intensament la contesa electoral per
la presidència del seu país. A la capital ca-

talana hi viuen 5.795 ciutadans dels Estats
Units, el doble que fa quatre anys, i la majoria són votants demòcrates, com els de la

foto, que porten una samarreta del candidat Biden i onegen una bandera davant de
l’Arc de Triomf de Barcelona. V I U R E / P . 1 I 2

Johnson tem una derrota de Trump
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Emergència sanitària

La taxa de contagis baixa amb
les restriccions de fa quinze dies
Els experts desconeixen si les mesures adoptades seran suficients

MANÉ ESPINOSA

Una imatge de l’UCI de l’hospital de Sant Pau de Barcelona aquesta última setmana
MARTA RICART
Barcelona

“Notícia important: Podem confirmar que
el creixement de l’epidèmia ha caigut des
d’1,4-1,5 fins a 1,2 amb dades fins al 27 d’octubre. Recordem, perquè l’epidèmia no
creixi, cal baixar a R=1”, resumia ahir en un
tuit Biocomsc, l’equip de biologia computacional de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) que analitza l’epidèmia.
La R, la taxa de transmissió del virus, a
quantes persones infecta cada positiu, baixa. Les restriccions de mitjans d’octubre
fan efecte. El que encara sospesen els experts és si serà suficient amb les mesures
preses per contenir prou l’epidèmia.
La R estava ahir a Catalunya a 1,21, segons el Departament de Salut. Va començar a baixar fa 10 dies i sembla que continua
cap a l’1,1, segons els investigadors de la
UPC. Primer pas aconseguit, però no només és vital que baixi, sinó que ho faci bastant(persotad’1)iqueesquediaquíestable
el màxim temps possible, va subratllar ClaraPrats,quelideraelgrupinvestigador.Ho
explica amb un símil: pugem una muntanya, pot ser amb un pendent molt gran (R
alta)oundesuau(Rbaixa).Lamuntanyaés

L’epidèmia pot tenir
diverses onades i pics que
cal evitar que siguin alts i
sostinguts en el temps
l’epidèmia durant l’hivern. Com menys
contagis, menys pressió en el sistema sanitari i menys pacients greus i morts.
Primer calia frenar la R, que es va acceleraride1.000casosdiarisdecoronavirus,es
va passar a 6.000 (el dia 21, tres vegades
més del màxim assumible pel sistema sanitari de manera prolongada). Quan es va
veureveniraixò,esvantancarbarsirestaurants el 16 d’octubre. L’equip de Biocomsc
posava ahir com a exemple Barcelona ciutat:lasetmanadesprésd’aquestesmesures,

100 persones n’infectaven 120; abans de les
mesuresn’eren140o150.Desprésvanarribar les restriccions de mobilitat del 26 i
“l’aturada social” de divendres passat, perquè es va veure que les UCI s’anaven a omplir en dues setmanes.
Encara existeix aquest risc, adverteix
Magda Campins, cap d’Epidemiologia de
l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Per
ella, les UCI són ara el millor indicador per
actuar.Hapujatelnombredepacientsamb
Covid-19is’esperaqueaixícontinuïunsdi-

Brot a la planta
d’oncologia de
l’hospital Josep Trueta
]Un brot de coronavirus de-

tectat a la planta d’oncologia
de l’hospital Josep Trueta de
Girona ha obligat a aïllar part
d’aquest departament. En total
són onze les persones que s’han
infectat, tot i que, de moment,
cap d’elles presenta símptomes.
Un cop detectat, l’hospital ha
fet un cribratge massiu a la
resta de pacients i contactes
estrets. D’altra banda, la Generalitat va intervenir ahir una
residència de Reus, Ítaca Fortuny, per garantir que pugui
funcionar amb prou personal.
El dia 22 es va detectar un brot
que afectava 54 dels 69 residents. Es va fer un cribratge
i 20 dels 54 treballadors van
donar positiu. Divendres encara continuaven amb la infecció 44 pacients i 21 treballadors. En les últimes setmanes, s’han intervingut diverses
residències a Catalunya per
brots importants que, en molts
casos, deixen els centres sense
prou personal per atendre els
jubilats.

es, tot i que baixin la R i els contagis, ja que
ara arriben els malalts que es van contagiar
10 o 12 dies enrere i se’ls ha complicat la infecció. “Tenim uns dies de marge, però no
molts. Si aquesta setmana continuen augmentant els ingressos a l’UCI no s’haurà
d’endarrerir més l’adopció de mesures més
estrictes”, diu Campins.
No descarta el confinament domiciliari,
mesura que sens dubte Salut té damunt la
taula des que fa uns dies els seus experts
van estimar que es podien omplir les UCI
(fins a 900 pacients en els mil llits). Ahir hi
havia 465 pacients, dos més que dissabte,
però hi va haver 116 ingressos hospitalaris
més (2.527). El risc de rebrot va baixar una
mica, però es van notificar 50 morts.
Valld’Hebronjahacomençataexpandir
les UCI per continuar atenent altres pacients no Covid-19. A l’hospital de Sant Pau,
els pacients amb coronavirus ocupaven
ahirun66%del’UCI.Aquestasetmanahan
augmentat les urgències i ja s’estan habilitant més llits. El cap del servei de Malalties
Infeccioses, Joaquín López Contreras, no
télasensacióques’hagiarribatalpicepidèmic i baixem.
Quantes onades i pics pot tenir l’epidèmia? N’hi pot haver uns quants, admet
Campins. No s’identifiquen els pics fins
que han passat. “Això no és com l’epidèmia
de grip, de 6-8 setmanes, augmenten els casos, hi ha un pic, baixen i s’acaba”, diu el
metge de Sant Pau. Prats assenyala que la
segona onada va començar el juliol. Es va
aconseguir que la pujada de casos fos assumible fins fa tres setmanes. L’ideal seria
baixar fins i tot de la incidència de l’estiu, si
més no, baixar bastant i mantenir-se sense
cedir en la detecció i rastreig de casos o tornaríem a un tercer pic.
Com s’ha de fer? López Contreras diu
quecaldràveuresin’hihaprouamblesmesures que s’apliquen. No ho creu: “Sembla
que a Madrid, que ens precedeix, han baixat les xifres, però continuen molt altes”.
Irlandahafetunconfinamentde15diesiha
baixat molt la R. El Regne Unit i França han
plantejat mesures a un mes. “És difícil trobar l’equilibri entre baixar molt l’epidèmia
i no tancar la societat”, reconeix Prats.c
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Com les
gallines

S’

ha imposat el toc de
s’ha prohibit la vid
turna i, a les deu, tot
casa. Aviat ens en an
dormir com les gallines. L’únic
bona de tot plegat és que hi ha
sibilitat d’ajustar horaris i, quan
xò hagi passat, potser no caldrà
festa nocturna comenci més en
mitjanit. Si volem ser europeus
d’hora i, si cal sortir, a les deu
onze ja pot estar la marxa en m
Però tornem al toc de queda
pressió té unes connotacions n
ves innegables. És un sintagm
sent al món actual cada vegada
parla de guerres i de zones en c
te. Les notícies en van plenes. T
sap, doncs, en què consisteix, m
que, fins ara, ens pensàvem que
arribaríem a viure a les nostres
cions. Però la cuca fera té més
que alguns exèrcits i el Govern
nyol no va dubtar a ressuscitar e
guatge bèl·lic i els comanda
uniformats quan tot va comen
mitjan març. “Cada día es lun
dir algú, en una al·locució a la t
Si allò va ser un intent de mata
cas a cañonazos –el castellà sem
l’expressió bèl·lica o taurina pr
han passat set mesos i ara incor
una nova arma de destrucció m
el toc de queda. Però al pre
Sánchez no li agrada i suggere
n’hauríem de dir d’una maner
moderna, que es veu que ara les c
tacions militars li fan nosa. “Res

A Sánchez no li agrada
‘toc de queda’ i suggere
que n’hauríem de dir d
manera més moderna

a la mobilitat nocturna”, va prop
Màrius Serra de seguida hi va
veure l’acrònim: Ramon. En tot
voler fer passar bou per bèstia g
En català, el periodista Jordi E
la primera vegada que va inform
toc de queda, va fer servir tamb
nònim cobrefoc. Tot i que no s
diccionaris, sembla que es diu a
talunya del Nord i és d’origen f
(couvre-feu), “mot que va ser a
en altres llengües, com l’italià
fuoco), l’occità (cubrifuòc) o l’
(curfew)”, explica el professor G
Bibiloni al seu blog. L’origen ca
car-lo en l’avís que antigament
al vespre perquè s’apaguessin e
a terra per evitar que les cases d
s’incendiessin durant la nit. En
antic també trobem seny del
–aquí seny significa campana–, q
nia com a objectiu protegir la po
dels malfactors durant les hore
turnes. La guàrdia podia cons
lladre qualsevol persona que tro
carrer després del toc de campa
Com que no sembla gaire via
cuperar aquestes formes an
l’expressió toc de queda, malgr
és clara i precisa. I ara les aut
també es decanten per confin
nocturn, que funciona prou bé
les connotacions bèl·liques.
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