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PANDÈMIA

nerable als contagis per les seves pa-
tologies de base. De fet, tres de ca-
da quatre víctimes mortals dels úl-
tims set dies (226 de 230) tenien 80 
anys o més i un terç vivien en geri-
àtrics on la variant delta ha fet fo-
rat malgrat les mesures de protec-
ció. A més, les defuncions entre els 
més grans de 80 anys s’han multipli-
cat per 7 en un mes. 

El repunt de morts a les residèn-
cies ha despertat la por a perdre el 
control d’aquests centres, on s’han 
viscut els moments més tràgics de la 
pandèmia, i ha forçat els departa-
ments de Drets Socials i Salut a 
mantenir durant 14 dies més les res-
triccions en els geriàtrics. Així 
doncs, continuaran les limitacions 
a les sortides dels usuaris, que no-
més les poden fer si és per més de 
tres dies i si es comprometen a estar 
amb un únic grup bombolla. A més, 
es mantindran les mesures de pro-
tecció addicionals, com ara la inten-
sificació dels cribatges tant als pro-
fessionals com als residents i l’obli-
gatorietat que els visitants presen-
tin tests d’antígens negatius per 
accedir als centres.  

De moment, només un 1,5% dels 
residents a Catalunya s’han conta-
giat aquesta cinquena onada, que 
afecta un 12% dels centres. “Però les 
dades mostren encara una afectació 
alta a la comunitat i a les residènci-
es, cosa que fa necessari el manteni-
ment de les mesures vigents per re-
duir més l’afectació”, va defensar 
ahir Salut en un comunicat. També 
Prats és partidària de mantenir les 
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EVOLUCIÓ DEL COVID A CATALUNYA
Nombre de positius nous setmanals

Casos diagnosticats fins al 29 de juliol per edat

Nombre de defuncions setmanals
Morts confirmades fins al 29 de juliol per edat

MENYS DE 50 ANYS 50 ANYS O MÉS

MENYS DE 50 ANYS 50 ANYS O MÉS

Les vacunes estalvien més 
d’un miler de morts a la setmana

En els últims set dies, hi ha hagut 230 defuncions i tres de cada quatre víctimes tenien més de 80 anys

Veïns de Rubí esperant a fer-se una prova diagnòstica, en una imatge d’arxiu. CRISTINA CALDERER

La corba de la mortalitat per covid 
ha repuntat com feia mesos que no 
es veia. En els últims set dies un to-
tal de 230 persones han perdut la vi-
da a Catalunya, el doble que la set-
mana anterior. Aquesta dada nega-
tiva és resultat de l’allau de contagis 
de la cinquena onada, que podria 
haver sigut encara més mortífera si 
no fos per l’impacte positiu de les 
vacunes. El grup de recerca de Bio-
logia Computacional i Sistemes 
Complexos de la UPC (Biocom-SC) 
estima que sense el seu efecte pro-
tector la xifra de morts es multipli-
caria gairebé per 7, fins a fregar les 
1.500 persones, i seria encara més 
esfereïdora. “Amb la dinàmica epi-
demiològica actual, sense vacunes 
no tindríem una trentena de morts 
diàries, en tindríem unes 200”, sub-
ratlla la investigadora Clara Prats. 

Entre el 7 i el 13 de juliol es van 
notificar 51.219 contagis setmanals, 

la xifra més elevada de la pandèmia, 
i encara ara el descontrol cueja amb 
quasi 28.000 diagnòstics setmanals. 
“A mesura que augmenten els con-
tagis, també creixen els casos 
greus”, indica Prats. No obstant ai-
xò, les dades del departament de Sa-
lut evidencien que la vacunació ac-
tua com un escut protector i si a la 
primera onada es van registrar uns 
12.000 morts i a la segona i la terce-
ra 3.141 i 4.500, respectivament, a 
partir que la vacunació agafa em-
branzida aquests valors cauen signi-
ficativament. A la quarta onada, 
quan bona part de la població de 
més de 80 anys començava a estar 
vacunada, la xifra de víctimes es va 
reduir fins a les 1.100 defuncions. A 
la cinquena, de moment, se n’acu-
mulen un total de 430. 

La descomunal i inèdita propaga-
ció del virus en l’últim mes, que so-
bretot es va produir entre els joves, 
ha disparat un indicador que pràc-
ticament s’havia reduït a zero entre 
els mesos de maig i juny i, de nou, el 
covid s’acarnissa amb la gent gran. 
Aquest és el col·lectiu amb la cober-
tura vacunal més elevada del país 
però també el que resulta més vul-

BARCELONA
GEMMA GARRIDO GRANGER

Vulnerabilitat  
Les residències concentren 
un terç de la mortalitat per 
covid de l’última setmana

Europa supera els 
1,2  milions de morts
Europa ja ha superat els 60 mi-
lions de casos de coronavirus 
des que va començar la pandè-
mia i acumula més d’1,2 milions 
de morts, segons l’últim re-
compte que va fer ahir l’Orga-
nització Mundial de la Salut 
(OMS). El director d’emergènci-
es d’aquest organisme, Dorit 
Nitzan, va dir que les dades 
mostren lluny encara la fi de la 
pandèmia i va insistir en la va-
cunació. Va alertar que en al-
guns països “la vacunació enca-
ra és baixa” entre els grups pri-
oritaris, com treballadors es-
sencials o més grans de 60 anys, 
i va demanar als estats treballar 
per una campanya “igualitària”.
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La Guàrdia Urbana de Barcelona va 
intervenir diumenge una festa amb 277 
assistents al districte de les Corts. 
L’establiment exercia una activitat diferent 

de la permesa per la seva llicència, no 
respectava les restriccions anticovid i no 
tenia assegurança. La Guàrdia Urbana va 
publicar una piulada a Twitter amb un vídeo 

en què es veia com els participants de la festa 
no utilitzaven mascareta ni mantenien la 
distància de seguretat preceptiva per 
prevenir els contagis.

277 PERSONES 
EN UNA FESTA 
A LES CORTS

mesures en aquests entorns: “La 
pandèmia que ha circulat entre els 
no vacunats ha sigut tan bestial que 
ha complicat la vida dels vacunats. 
Ara hem d’aconseguir que el virus 
deixi d’entrar a les residències”.  

El 97,4% de les persones en cen-
tres residencials tenen la pauta 
completa, així com el 93% dels més 
grans de 80 anys. Tot i que la vacu-
na és molt protectora davant dels 
casos greus, no és infal·lible: ni evi-
ta el contagi ni té una efectivitat del 
100%, de manera que és possible 
que hi hagi vacunats que no desen-
volupin immunitat, especialment si 
tenen més de 70 anys. “Fins i tot 
amb tothom vacunat hi hauria per-
sones que entrarien en un hospital 
o que moririen perquè les vacunes 
són un 90% efectives”, diu Prats.  

Mil contagis a finals d’agost 
Amb tot, els estudis del Biocom de-
mostren que la vacunació evita que 
els hospitals tornin a viure una situ-
ació dramàtica, similar a la de la pri-
mera onada, quan es van arribar a 
atendre 1.500 malalts greus a les 
unitats de cures intensives (UCI). 
Tot i que els ingressos s’han accele-

rat de la nit al dia –el 2 de juliol hi ha-
via 120 malalts de covid crítics i ahir 
n’hi havia 577–, els investigadors 
calculen que la xifra s’enfilaria fins 
als 1.200 pacients si no fos per les va-
cunes. Amb un 60% de la població 
catalana completament vacunada, 
el grup de científics defensa que la 
campanya d’immunització ha estal-
viat al sistema sanitari català més de 
26.000 dies d’ocupació a les UCI i 
més de 128.000 dies d’hospitalitza-
cions en planta.  

Tot i que el degoteig d’hospitalit-
zacions i defuncions no s’atura, la 
bona notícia és que els contagis ja 
van a la baixa. “I seguirem baixant 
els pròxims dies. Ara bé, dependrà 
de quant de temps es mantenen les 
mesures de contenció i de les mesu-
res que es despleguin”, matisa Prats. 
Les previsions del Biocom apunten 
que la incidència podria caure fins al 
miler de casos la tercera setmana 
d’agost, una xifra que portaria Cata-
lunya a la situació en què estava just 
abans de la cinquena onada.  

Prats admet que la decisió de no 
fer proves als contactes estrets de 
positius i la petició a la població d’aï-
llar-se en cas de sospita sense passar 
per l’atenció primària pot esbiaixar 
lleument els indicadors, però asse-
gura que la baixada de casos és “re-
al”. La positivitat dels tests que se se-
gueixen fent, diu, és una pista molt 
clara: ara el 13% de les proves reve-
len infeccions actives i fa una setma-
na eren el 20%. Quan es deixen de 
fer proves, si la incidència està crei-
xent, el percentatge necessàriament 
hauria de pujar.e

Propagació  
L’explosió de casos entre els 
joves no vacunats ha afectat  
la gent gran ja immunitzada

Festes de Gràcia amb aforament 
limitat i concerts amb públic assegut

nització ha avançat que hi haurà es-
pectacles de Xiula, Elena Gadel, 
Sanjosex, Haváname, Milkers, Sa-
bor de Gràcia, Wom Blues i Da Sou-
za, entre d’altres. També hi haurà 
programació especial de folk gràci-
es a la col·laboració amb el Centre 
Artesà Tradicionàrius (CAT). 

La Festa Major de Gràcia 2021 
també comptarà amb el concurs de 
balcons, portalades i comerços guar-
nits i es recuperaran activitats com 
el concurs de fotografia o el de pin-
tura ràpida. A més, també hi ha la vo-
luntat de recuperar les activitats de 
cultura popular, que s’estan acabant 
de definir i s’anunciaran en els prò-
xims dies, segons va explicar Carbo-
nell. “Queden encara dues setmanes 
de feina intensa i dur a terme tot el 
que calgui ajustar”, va afegir Badia, 
en aquesta mateixa línia. Tota la 
programació estarà disponible a la 
web de l’Ajuntament de Barcelona 
i de la Fundació Festa Major de Grà-

cia a partir del divendres 6 
d’agost. Les reserves per assistir 
a les activitats es podran fer a 
partir del dilluns 9 d’agost. 

Jordi Cuixart, pregoner 
El president d’Òmnium Cultural i 
veí de Gràcia, Jordi Cuixart, serà 
l’encarregat de fer el pregó de la 
festa. En aquest cas, no estarà 
obert al públic, ja que l’aforament 
serà limitat i amb invitació, segons 
Badia. L’acte, que es farà el 14 
d’agost a la tarda, es podrà seguir 
per streaming o televisió.  

Un dels altres actes destacats 
de la festa serà l’homenatge al 
músic i fundador del Tradicionà-
rius, Jordi Fàbregas, que va morir 
al gener. Fàbregas estava molt 
vinculat al teixit associatiu de 
Gràcia i va ser compositor de gran 
part de les músiques de la festa. 
L’acte per recordar-lo es farà el 
18 d’agost a la tarda.e

El carrer Verdi 
de Gràcia 
engalanat 
durant el 2020 
i amb un 
missatge de 
record als veïns 
que van morir 
pel covid-19. 
MANOLO GARCÍA

Les activitats s’adaptaran al toc de queda i hi haurà 21 carrers guarnits

Els veïns del barri de Gràcia de Bar-
celona encaren per segon any el rep-
te de mantenir l’esperit de la festa 
major i fer-lo compatible amb les 
restriccions de la pandèmia. En 
aquesta edició hi haurà 21 carrers 
amb guarnits “aeris”, que estaran 
elevats per facilitar el pas dels via-
nants i només hi haurà elements de 
decoració lateral de “poc volum”. 
Així es mantindrà l’element més 
emblemàtic de la festa, però no se 
celebrarà el tradicional concurs de 
guarnits, que la pandèmia ja va 
anul·lar l’any passat. Pel que fa a les 
activitats, tornen a mig gas: cada es-
pai autoritzat podrà organitzar com 
a màxim tres activitats diàries, totes 
amb aforament limitat, i s’haurà de 
reservar lloc. Només una d’aquestes 
tres activitats podrà ser un concert, 
sigui de matí, migdia o nit. 

Serà una festa “de transició” que 
pivotarà entre les celebracions pre-
sencials precovid i les activitats de 
petit format de l’any passat per evi-
tar aglomeracions, segons va expli-
car ahir la presidenta de la Funda-
ció de la Festa Major de Gràcia, Car-
la Carbonell. L’edició d’enguany, 
que se celebrarà entre els dies 15 i 21 
d’agost, s’ha organitzat “adaptada a 
la situació sanitària”, va subratllar. 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, 
va voler destacar ahir el retorn de 
les Festes de Gràcia al carrer insis-
tint que ha suposat “molt d’esforç” 
i que serà “molt escrupolós” per 
complir la normativa sanitària. Va 
recordar que tot s’acabarà a les 
00.30 h per respectar el toc de que-
da, i els concerts, a banda de reque-
rir inscripció i reserva prèvia, s’hau-
ran de fer amb el públic assegut, tal 
com estipula la normativa actual 
per a aquests esdeveniments. “La 
cultura també forma part de la nos-
tra salut i hem d’intentar compagi-
nar aquests elements en el nostre 
dia a dia”, va reivindicar el regidor. 

Tres espais principals 
Una altra novetat d’aquest any és la 
concentració d’activitats en tres es-
pais de programació unitària: la pla-
ça de Joanic, el carrer Pi i Margall i 
el carrer Bailèn. Seran zones àmpli-
es i segures on la gent es podrà mou-
re mantenint les distàncies durant 
les activitats i actuacions, segons 
l’Ajuntament. La idea, va explicar 
Badia, és poder donar més espai als 
assistents, facilitar els accessos i 
complir el control d’aforament. En-
tre les actuacions musicals, l’orga-

BARCELONA
CLARA LÓPEZ ALCAIDE
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Ara fa un any just que el rei 
emèrit enviava una carta al 
seu fill, Felip VI, en què li 
anunciava que per evitar 
mals majors a la Corona 

deixava la Zarzuela i se n’anava a viu-
re fora d’Espanya. Feia sis anys que, pel 
mateix motiu, s’havia vist obligat a dei-
xar el càrrec i abdicar en favor del seu 
fill en un intent desesperat de salva-
guardar la monarquia, que ell havia en-
fangat amb tot un seguit d’escàndols 
relacionats amb investigaci-
ons de corrupció enllaçades 
amb la sortida a la llum de les 
seves aventures extramatri-
monials. En aquests moments 
la situació és que Joan Carles I 
està acollit a Abu Dhabi, en 
una vil·la de Nurai, al golf Pèrsic, pel seu 
amic el xeic Khalifa bin Zayed al-
Nahyan, president dels Emirats Àrabs 
Units, i, encara que cada cert temps 
s’estén el rumor que vol tornar, no 
sembla que de moment hagin canviat 
gaire les condicions que li haurien de 
permetre fer-ho.   

De fet, cada cop hi ha més escàndols. 
Quan se’n va anar hi havia dues inves-
tigacions judicials en marxa: la que 
porta el fiscal suís Yves Bertossa sobre 
una transferència de 100 milions de 

dòlars del 2008 cursada per l’Aràbia 
Saudita a un compte de la Fundació 
Lucum, del qual el rei emèrit era el 
principal beneficiari, i la de la Fiscalia 
de Tribunal Suprem sobre un possible 
suborn en l’adjudicació del contracte 
de l’AVE la Meca - Medina, que podria 
estar relacionada amb l’anterior i que, 
de fet, va motivar la visita de Bertossa 
a Madrid a principis de juliol. Ara, pe-
rò, i en certa manera també entrella-
çant-se amb aquestes altres dues in-

vestigacions, s’hi ha sumat una deman-
da civil de Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein, que la setmana passada va 
acceptar un jutge del Tribunal Suprem 
anglès. L’examant de Joan Carles I 
sol·licita una ordre d’allunyament de 
l’emèrit i l’acusa de fer-li fer un segui-
ment constant per forçar-la a tornar-li 
els 100 milions de dòlars que ell li havia 
donat quan encara estaven junts.   

Aquestes serien les tres investigaci-
ons més importants, però pel mig 
n’han sortit d’altres relacionades amb 

el seu entorn sobre diners en paradisos 
fiscals o donacions o regals rebuts que 
no havien sigut declarats a la hisenda 
pública. De fet, al llarg d’aquest any el 
rei emèrit ha fet dues regularitzacions 
fiscals per uns cinc milions d’euros, 
amb la qual cosa reconeixia que havia 
comès delicte fiscal. De moment, pe-
rò, no hi ha cap imputació directa que 
faci suposar que de manera imminent 
pogués acabar, com el seu gendre o la 
seva filla, al banc dels acusats. Però ai-

xò no es pot descartar, i d’aquí 
la seva fugida d’ara fa un any.  

L’objectiu era, també, po-
sar un tallafoc entre la seva fi-
gura, amb els potencials delic-
tes, i el seu fill i la institució 
monàrquica. Hi ha hagut un 

cert consens entre les principals for-
ces polítiques espanyoles perquè fos 
així, i al llarg d’aquest any s’ha fet com 
si res de tot això afectés la Corona. No 
està clar que això s’hagi aconseguit en 
el conjunt de la població. Ja fa anys que 
el CIS no fa enquestes sobre la monar-
quia, però si als escàndols de l’emèrit 
i l’ombra de corrupció que el perse-
gueix s’hi suma el posicionament polí-
tic de Felip VI, que li ha fet perdre la 
neutralitat, potser ja és urgent que ho 
torni a preguntar. 

Un any després, els escàndols del 
rei emèrit no s’han apaivagat 

L’EDITORIAL

Potser ja és urgent que el CIS torni 
a preguntar l’opinió dels ciutadans 

sobre la monarquia  

Aquest any hi haurà més ambient festiu 
que l’any passat a Gràcia, però seran 
unes festes a mig gas, amb 21 carrers 
guarnits, i activitats amb aforaments li-
mitats i adaptades al toc de queda. P. 11

Hi haurà Festes de Gràcia 
però seran a mig gas 

Una investigació de la UB ha estudiat les 
pintures de la cova paleolítica d’Ardales, 
a Màlaga, i ha conclòs que les pintures 
verticals que hi ha són efectivament hu-
manes i les van pintar neardentals. P. 20

Les pintures més antigues 
de la història, a Màlaga 

NO T’HO POTS PERDRE

Un altre dia intens als Jocs Olímpics de 
Tòquio, que poden veure com avui 

finalment competeix la que n’havia de 
ser la gran estrella, Simone Biles. 

Serà a les 10.50 h. I a la 13 h el partit 
de futbol Espanya-Japó. Ho podreu 

seguir tot al minut a minut de la web, 
on també tindreu un resum del millor 

que haurà passat a la matinada. 

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

La científica del Biocom ha si-
gut una de les veus bàsiques 

per entendre l’evolució de la pandè-
mia a Catalunya i Europa. Ara, amb 
un grup de científics de la UPC, ha 
analitzat fins a quin punt les vacu-
nes han evitat més d’un miler de 
morts a la setmana en aquesta cin-
quena onada. Això ajuda a demos-
trar un cop més la necessitat urgent 
de vacunació. P. 10-11

Considerat l’últim tirà euro-
peu, el president de Bielorús-

sia ha destacat recentment per per-
seguir públicament els seus oposi-
tors. Ara la demanda d’asil polític de 
l’atleta Krystsina Tsimanouskaya, 
que s’ha refugiat a l’ambaixada de 
Polònia a Tòquio,  és un nou episodi 
d’aquesta deriva dictatorial que re-
corda la Guerra Freda. P. 07

A. Lukaixenko

Clara Prats 

El tenor mexicà va tancar diu-
menge amb un concert de lu-

xe el Festival de Peralada. Està con-
siderat com un dels grans tenors de 
la seva generació i aquests dies ho 
ha demostrat tant en aquest recital 
exquisit a Peralada, que va arrencar 
algun bravo del públic, com en el 
que havia fet dies abans al Liceu 
amb Lucia di Lammermoor.  P. 21

Javier Camarena 
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PERE VIRGILI

Les fruites  
i verdures també 

són per a la brasa! 

La ‘beautiful people’

Marc Giró descriu els ‘pijos’ de 

Madrid i la seva evolució: de 

Comillas a la borbònica Mallorca
Ràdios de col·lecció

El periodista Luis del Olmo té el 

Museu de la Ràdio al Roc de Sant 

Gaietà amb centenars d’aparellsEl gos de Jaume Padrós

El president del Col·legi de Metges 

de Barcelona assegura que tenir 

animals allarga l’esperança de vida

Jaume Padrós 
diu que tenir 
un gos allarga 
la vida 
El metge ens presenta 
el Goku, un retriever

P 02

La col·lecció 
de ràdios 
antigues de 
Luis del Olmo 
El periodista les mostra 
al Roc de Sant Gaietà  

P 08

La Comissió Bilateral 
acorda traspassar la 

gestió de les beques i 
200 milions pendents 

Llum verda a 
l’ampliació del Prat 

P 04-05 / 14-15

L’acord per a l’aeroport, 
amb una inversió de 

1.700 milions, s’ha fet 
en secret a Madrid 

RELACIÓ  ESTAT-GENERALITAT 

Els dos executius es 
comprometen a una 

reunió mensual sobre  
els temes pendents   

Simone Biles 
s’acomiadarà 
buscant l’or 

en barra  

P 22-24

La gimnasta preveu 
participar avui en la final  

TÒQUIO 2020 El PIB català 
creix un 4,1% 
entre l’abril 

i el juny 

P 16

Es recupera  a 
un ritme superior al 

del conjunt de l’Estat

INDEFINICIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ AMBIENTAL I CONNEXIÓ EN AVE AMB ELS AERÒDROMS DE GIRONA I REUS  
L’acord d’ampliació de l’aeroport del Prat, a la imatge ahir a la tarda, no especifica com s’assegurarà la protecció mediambiental de 

la Ricarda, però inclou que els aeròdroms de Girona i Reus es connectaran amb AVE amb el de Barcelona. MANOLO GARCÍA 

230 morts 
per covid 
l’última  
setmana   

P 10-11

El Biocom-SC 
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