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■ Catalunya va tornar a sumar
més de 1.000 casos de coronavirus
fins a un total de 1.022. D’aquests,
956 s’han confirmat per PCR. El to-
tal s’eleva als 116.420, segons l'úl-
tim balanç del Departament de Sa-
lut i són 210 positius menys que els
reportats diumenge.  Des de l'inici
de la pandèmia, han mort 13.095
persones, dos més que en el darrer
balanç. Els ingressats als hospitals
pugen en 35 persones i són ara 725.
D'aquests, 132 estan a l'UCI, nou
més.

La bona notícia és que el risc de
rebrot baixa de nou sis punts
(174,96), mentre que la velocitat de
propagació (Rt) segueix dismi-
nuint i se situa en 0,96. Segons les
últimes dades del Departament de
Salut, el risc de rebrot es consolida
per sota dels 200. Entre els dies 14
i 20 d'agost, aquest indicador esta-
va en 194,27 –per sobre de 100, el
risc de rebrot es considera alt–,
mentre que durant la setmana del
21 al 27 d'agost va passar a 212,6,
superant el pic de finals de juliol
(202,93). Ara –setmana del 28
d'agost al 3 de setembre–, se situa
en 174,96, sis punts menys que
diumenge. 

Respecte als casos confirmats
per PCR, durant l'última setmana
s'han registrat 6.612 casos, una xi-
fra inferior als 7.789 positius detec-
tats la setmana anterior. Per altra
banda, la taxa de confirmats per
PCR en els darrers set dies se situa
en 86,19 per cada 100.000 habi-
tants. La setmana del 14 d'agost, la
taxa marcava 92,85 casos per cada
100.000 habitants, mentre que la
del 21 se situava en 101,53. Al llarg
de la darrera setmana s'han fet
101.715 proves PCR a tot el territo-
ri, de les quals un 7,07% han sigut

positives. La mitjana d'edat dels
casos positius és de 38,89 anys.

Pel que fa al total de casos des
de l'inici de la pandèmia (139.367,
segons l'últim balanç), 116.420
han estat confirmats per PCR,
4.501 per epidemiologia, 3.572
són casos probables, 4.549 s'han
detectat a través de proves ELISA
i 10.325 a través de tests serològics
–les proves ELISA i els tests sero-
lògics donen informació sobre
l'estat immunològic–.Finalment,
les residències catalanes han no-
tificat deu morts més.

Tractament fisioterapèutic
D’altra banda, el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya (CFC) ha
reivindicat  la importància de la fi-

sioteràpia com a procés «clau» per
a la recuperació dels malalts de la
covid-19.

Segons el degà i amb motiu del
Dia Mundial de la Fisioteràpia,
Ramon Aiguadé, la pandèmia «ha
posat de manifest el paper dels fi-
sioterapeutes com una professió
clau per garantir la salut i qualitat
de vida dels pacients».

Per exemple, 420 de 800 pa-
cients de covid que van ingressar
a l'hospital Vall d'Hebron i que
se'ls va realitzar fisioteràpia, ja si-
gui en UCIs, fisioteràpia per dis-
funció muscular o respiratòria,
van superar el coronavirus, tal
com va recordar en un comunicat
el coordinador de fisioteràpia i te-
ràpia ocupacional d'aquest hos-

pital barceloní, Alex Ginés.
Com a contrapunt, una enques-

ta que ha realitzat el CFC entre els
seus 12.000 col·legiats ha mostrat
que només un de cada deu pro-
fessionals ha declarat haver recu-
perat el nivell de la seva activitat
professional previ a la pandèmia
i quatre de cada deu no espera re-
cuperar els nivells d'activitat fins
el 2021. 

El Col·legi de Farmacèutics de
Catalunya va explicar que la pan-
dèmia i les mesures imposades
per l'estat d'alarma van obligar els
centres de fisioteràpia a atendre
exclusivament urgències i tracta-
ments inexcusables, situació que
ha fet que baixés l'activitat profes-
sional.

S’estabilitza el risc de rebrot a
Catalunya tot i que pugen els casos
El nombre d’ingressats s’enfila fins als 725 i experts calculen que la meitat necessitaran tractament
fisioterapèutic per a la seva total recuperació La velocitat de propagació del virus segueix sota control

SALUT
Vergés substitueix
la número dos del
departament en
plena crisi sanitària

Marc Ramentol, fins ara di-
rector general de la Direcció
General de Professionals de la
Salut del Departament de Sa-
lut, serà el nou secretari gene-
ral, en substitució de Laura Pe-
lay. El relleu, que s’ha pactat
de comú acord entre la conse-
llera Alba Vergés i Pelay, té
com a objectiu reforçar encara
més el Departament per als
propers mesos –que principal-
ment estaran centrats en la
lluita contra la covid-19– i tam-
bé potenciar les reformes ne-
cessàries per enfortir el Siste-
ma de Salut de Catalunya. Ver-
gés i Pelay feia setmanes que
ja parlaven d’aquesta decisió
amb l’objectiu de refrescar i
renovar l’equip davant la pre-
visible segona onada de covid
que pot haver-hi aquesta tar-
dor-hivern i després d’uns me-
sos molt intensos. La conselle-
ra Vergés destaca la gran tas-
ca que ha realitzat Pelay en els
dos últims anys i mig al capda-
vant de la secretaria general,
enfortint la coordinació dins
del Departament i la relació
amb les altres conselleries del
govern. Vergés ha volgut su-
bratllar la rellevància que va
tenir Pelay en la confecció del
pressupost 2020, el segon més
alt de la història del Departa-
ment de Salut. Marc Ramentol
va néixer a Barcelona l’any
1982 i és metge, especialista
en Medicina Interna. Al llarg
de la seva carrera ha estat es-
pecialista del Servei d’Urgèn-
cies i també de medicina inter-
na de la Vall d’Hebron i profes-
sor a la Universitat Autònoma,
entre altres càrrecs destacats.
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■ El Ministeri de Sanitat va notifi-
car 26.560 casos de covid-19
aquest cap de setmana, dels quals
2.440 van ser diagnosticats en les
últimes 24 hores, en comparació
amb els 4.503 de divendres passat.

D'aquesta manera, en total ja s'han
diagnosticat de covid-19-525.549
persones a Espanya.

Respecte a les morts, el nou in-
forme publicat pel departament
que dirigeix   Salvador Illa va regis-
trar 98 morts més que divendres i
237 en l'última setmana. En total ja
són 29.516 les persones que han
mort per covid-19 a Espanya.

A més, en els darrers 7 dies es
van registrar 1.829 ingressos hos-
pitalaris (137.288 des que el virus
va arribar a Espanya) i 161 en Uni-

tat de Cures Intensives (UCI), sent
12.566 les persones que han estat
ingressades en aquestes unitats
des que va començar la pandèmia.

3 milions de vacunes al desembre
El ministre de Sanitat, Salvador Illa,
va dit ahir dilluns que, «si les anà-
lisis clíniques superen totes les ga-
ranties», Espanya podria tenir al
desembre uns tres milions de do-
sis, dels 30 milions que tindrà el
conjunt d'Europa, de la vacuna
contra la covid-19 que desenvolu-

pen la Universitat d'Oxford (Regne
Unit) i la companyia AstraZeneca.

Durant la seva participació en el
primer 'Observatorio de la Sani-
dad' que va organitzar El Español,
el ministre va recordar que tots els
països d'Europa han signat un me-
moràndum de compra conjunta
de vacunes i distribució equitativa
amb la finalitat que les dosis arri-
bin alhora i de manera «proporcio-
nal» a la població de cada regió.

En aquest sentit, Illa va avançar
que Europa comprarà un mínim

de set vacunes i un màxim de nou,
tot i que a hores d'ara només s'ha
signat el contracte amb la com-
panyia AstraZeneca perquè és la
que té els assaigs més avançats.

«Si les anàlisis clíniques superen
totes les garanties, a partir del de-
sembre estarien en condicions de
subministrar dosis. Europa en re-
brà uns 30 milions i a Espanya
n'arribaran uns tres milions», va
dir el ministre per informar que és
una vacuna que previsiblement
necessita dues dosis.

Espanya supera el mig milió de casos de coronavirus
 Illa afirma que Espanya
podria tenir al desembre uns
3 milions de dosis de la
vacuna contra la COVID-19


