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Crisi sanitària internacional

Catalunya ignora el 75% dels
contactes dels seus positius
La Xarxa de Vigilància Epidemiològica mostra
el «desconeixement de la font dels contagis»

Els experts denuncien la falta de rastrejadors
i el poc reforç de la salut pública
MANU MITRU

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

l 75,1% dels casos positius de coronavirus a
Catalunya no tenen un
contacte conegut, segons l’Informe Covid-19 del 15 de
juliol de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, que
engloba el període de temps des
de l’11 de maig. És la comunitat
amb més casos sense contactes
coneguts, després de Galícia (un
80%). En tercer lloc hi ha Castella-la Manxa (64%).
Aquestes xifres es poden llegir de dues maneres. D’una banda, en el millor dels casos podria
significar que les cadenes de
transmissió són tan curtes que
un contagiat a penes té contactes. Però, de l’altra, en el pitjor
dels escenaris i al que més apunten la major part dels experts
consultats per aquest diari, podria significar que els contactes
dels casos positius no s’estan investigant (i que, per tant, s’ignora l’origen dels focus) a causa de
l’insuficient dispositiu de rastreig, que ha fet que la transmissió del virus sigui descontrolada. Ahir, la Conselleria de Salut
va notificar 944 contagis més i
cap mort. El Govern va ampliar
les zones amb restriccions als
municipis de Figueres i Vilafant
(Girona) i a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) per l’augment
de contagis.

E

PLANTILLA ESCASSA / «No s’estan investigant els contactes. Es registren els casos positius, però no
és creïble que no tinguin contactes. Aquesta hipòtesi que jo
mantinc estaria avalada pel coneixement que tenim de la falta
de rastrejadors», assenyala l’epidemiòleg de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Fernando Benavides. Salut va anunciar fa pocs
dies que a Catalunya la plantilla
de rastrejadors per fer el seguiment dels contactes dels positius arribarà fins als 815.
El País Basc (que només desconeix l’11% dels contactes dels
seus positius), Andalusia (15%) i
les Canàries (23%) són les regions que millor estan en
aquest sentit.

33 El Mercat del Llibre Antic de Sant Antoni, a Barcelona, ahir, ple de gent.

Bonaventura Clotet
dubta de les dades
que ofereix Madrid
33 El cap del Servei de Malalties
Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona),
Bonaventura Clotet, va posar
en dubte les dades dels contagis de coronavirus que ofereix
la Comunitat de Madrid, en què
gairebé no s’informa de brots.
En una entrevista a RAC-1, Clotet va assegurar que «Madrid no
està dient tota la veritat». «No
sé com a Madrid no s’adonen
que el que diuen [sobre les dades de positius per coronavirus] no pot ser. Han fet molt curt
a l’hora de donar els valors de
les persones infectades. Les
motivacions no les vull interpretar, per no entrar en confli
ctes», va dir el també director
d’IrsiCaixa.

Segons l’informe, del 10 de
maig al 15 de juliol es van detectar a Catalunya un total de 7.206
casos (el 75,1%) sense un contacte conegut per Covid-19. A més,
la mitjana de contactes identificats de cada cas positiu és de zero (entre un 0% i un 2%). Però els
experts calculen que cada infectat de coronavirus té una mitjana d’entre 5 i 10 contactes. «Això
vol dir que es desconeix la font
del contagi», assenyala la infermera Montse Gea, doctora i professora de la Universitat de Lleida. «A Lleida, per exemple, els
primers casos al juliol es van donar entre temporers. Quan els
trucàvem, no atenien el telèfon,
penjaven o no volien dir els seus
contactes», explica. Gran part
d’aquests temporers són persones en situació irregular, que es
troben en unes condicions que
no els permeten l’aïllament.
«El sistema no ha posat rastrejadors per tenir una llista de
contactes actualitzada. A més,

CASOS SENSE CONTACTE CONEGUT AMB LA COVID
A PERCENTATGE DE CASOS. ENTRE PARÈNTESIS EL NOMBRE D'AQUESTS CASOS
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els rastrejos s’estan fent telefònicament i, per tant, no tenim garantia que compleixin
l’aïllament».
El portaveu de la Societat Espanyola de Salut Pública (Sespas), Ildefonso Hernández, assegura que les xifres demostren
que a Catalunya hi ha «molts casos sense vincle epidemiològic».
«Ens diuen una cosa que fa mesos que diem: s’ha de reforçar la
vigilància epidemiològica. A Espanya hi ha comunitats que no
han reforçat la salut pública. Salut pública és planificar i posar
mesures de prevenció en zones
on saps que tindràs temporers»,
destaca Hernández.
GRAVETAT / La situació de la Comunitat de Madrid tampoc és
gaire més encoratjadora, malgrat que, segons aquest informe, només el 26% dels casos no
tenen un contacte conegut. Les
xifres d’ahir del Ministeri de Sanitat reflecteixen que a Madrid
han ingressat quatre pacients
en una uci en l’última setmana,
enfront una només a Catalunya.
Quan una persona ingressa en
una uci és perquè «ja no es pot

És la segona
comunitat amb
més casos
sense contactes
coneguts, només al
darrere de Galícia
Madrid lidera els
ingressos en ucis
en els últims
set dies, seguida
de Catalunya,
segons Sanitat
atendre des de l’atenció
primària» i perquè hi ha «focus
comunitaris», segons Gea.
No obstant, per l’investigador del Grup de Recerca de Biologia Computacional i Sistemes
Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF) Daniel López Codina, les xifres de
l’informe demostren que a Catalunya es realitza un «treball correcte». «Des del 6 de juliol es
mostra un clar control de la situació. A partir d’allà, els casos
creixen especialment a Lleida i
després a Barcelona. Per tant, si
s’han detectat 7.206 casos, dels
quals només 4.429 eren amb
símptomes, s’està portanta terme un treball correcte, en què es
detecta un nombre important
d’asimptomàtics». H
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