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El rector Dídac Ramírez i Miquel Roca presenten la iniciativa

Una infermera vacuna una pacient del CAP de la Guineueta l’octubre passat

UB

ROSER VILALLONGA

Catalunya, segonaen tempsd’espera

M. GUTIÉRREZ Barcelona

L a Universitat de Bar-
celona té un dels fons
documentals més im-
portants d’Espanya –el

segon per darrere de la Bibliote-
ca Nacional–: 975 incunables,
2.178 manuscrits del segle X al
XV i 150.000 obres impreses
entre el segle XVI i el 1820, mol-
tes de les quals úniques o amb
un valor especial. I mantenir-lo
és car. Ara les retallades del Go-
vern central i la Generalitat difi-
culten els treballs de restauració
d’aquests llibres, no hi ha diners
públics per preservar-los. Per
això la universitat demana la
col·laboració ciutadana. Ahir la
UB va presentar la campanya
“Apadrina un document”. Qual-
sevol es podrà convertir en me-
cenes de Los trabajos de Persiles
y Sigismunda (1617), de Miguel
de Cervantes, de la primera
edició feta a Mèxic de la His-

toria de Nueva-España
d’Hernán Cortés (1770) o delDi-
àleg sobre els dos màxims siste-
mes del món, de Galileo Galilei
(1632). De moment la UB ha se-
leccionat 100 títols que tothom
pot apadrinar. Les obres es po-
den consultar al web del progra-
ma (http://www.bib.ub.
edu/crai/apadrina/), on s’especi-
fica el tipus de document i el que
costa restaurar-lo i digitalitzar-
lo. Per exemple, l’obra de Cer-
vantes esmentada al principi té
un cost de 500 euros. N’hi ha
d’altres que arriben als 2.500.
“Depènde si estàmolt deteriora-
da o no i de les pàgines que s’ha-
gin de restaurar”, aclareix Cari-
na Rey, directora del Centre de

recursos per a l’aprenentatge i la
investigació de la UB. Cadascú
hi aporta el que pot. Unmecenes
no té per què pagar la restaura-
ció completa. Si ho vol, el seu
nom apareixerà a la fitxa
d’aquests documents, que es digi-
talitzaran i seran d’accés obert.
Membres del Consell deNota-

bles AlumniUB, comMiquel Ro-
ca Junyent o l’expresident de la
Generalitat Pasqual Maragall,
han donat suport a la iniciativa i
apadrinaran un document. El
cuiner Joan Roca ha apadrinat
l’obra Libro del arte de cozina,
del 1609, i la família Trias de Bes
el Diàleg... de Galileu. La humi-
tat, les plagues i els fongs han de-
teriorat moltes d’aquestes obres.
“Abans rebíem una subvenció
del Ministeri de Cultura i el fi-
nançament de les universitats es-
tava millor i permetia dedicar
una partida a la restauració”, re-
corda Rey. Això va ser abans de
l’arribada de les retallades.c
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L’epidèmia de grip ja ha arribat
a Catalunya, una setmana des-
prés que a les comunitats autò-
nomesde lameitat nordde la pe-
nínsula. Com cada any, el co-
mençament del segon trimestre
escolar accelera l’expansió del
virus gripal i dispara els conta-
gis. Aquest any s’ha superat la lí-
nia que separa el que els tècnics
consideren epidèmia del que no
–109,6 casos per 100.000 habi-
tants– una setmana abans que
l’any passat. De moment hi ha
127 engripats per cada 100.000
catalans i 43 estan ingressats en
estat greu als hospitals, segons
les dades facilitades per la xarxa
d’onze hospitals sentinella. La
majoria, segons Salut, evolucio-
na favorablement.

Una epidèmia normal. “És una
epidèmia de grip absolutament
normal”, explica el responsable
de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT), Antoni
Mateu. El famós virus de la grip
A –un dels virus A, concre-
tament l’H1N1– que va protago-
nitzar una pandèmia el 2009, es-
tà totalment incorporat als virus
circulants i per tant a la vacuna.
I com que hi ha més població
immunitzada, el seu compor-
tament s’assembla més a qual-
sevol altre virus gripal. “Aquest
any circulen més virus A que B,
que en canvi va predominar
l’any passat, però a diferència de
les altres comunitats autò-
nomes, on hi ha meitat de virus
H1N1 i meitat H3N2, a Cata-
lunya hi ha molt més H3N2. Al
final de temporada, tots els ter-

ritoris quedem bastant igualats”,
explica el doctor Mateu.

Pacients de risc. Els casos greus
que s’han detectat fins ara “són,
gairebé en un 100%, persones
de les que considerem de risc i a
les quals recomanem que es
vacunin”, assenyala el res-
ponsable de Salut Pública. S’ha
registrat un primer cas de mort
a causa de la grip, una dona de
93 anys a qui el virus va agreujar
la pneumònia que tenia.
Aquests agreujaments estan sa-
turant urgències i obliguen a
obrir, com cada any, més llits als
hospitals.
El risc gripal es concentra en-

tre els majors de 60 anys i en els
qui tenen patologies cardíaques
i respiratòries, principalment.
Dels pacients greus ingressats,
el 75% no s’havia vacunat. Tam-
bé es recomana la vacuna a do-
nes embarassades i persones
amb obesitat mòrbida, aquests
últims especialment vulnera-
bles a la grip causada pel virus
de la pandèmia del 2009.

Cal vacunar-se? Si us trobeu en-
tre alguns d’aquests grups de
risc, als quals s’afegeixen el per-
sonal sanitari i d’emergències,
encara sou a temps de posar-vos
la vacuna i és totalment recoma-
nable, segons les autoritats sani-
tàries. Sobretot els majors de 60
anys. D’aquests grups de risc
aquest any s’han vacunat el
55%, una mica menys que altres
anys. En total s’han fet servir,
fins ara, 1.008.000 vacunes, i als
centres d’assistència primària hi

ha dosis disponibles. Si hi ha al-
gun dubte, pel fet de no pertà-
nyer a aquests grups de risc, el
més adequat, segons Salut, és
anar al metge i preguntar-ho.
Els serveis sanitaris catalans no
disposen de vacuna per a nens
menors de sis mesos.

Quan és efectiva? La vacuna ar-
riba a la màxima efectivitat al
cap de vuit setmanes, per això
s’administra a partir de l’oc-
tubre. Però comença a protegir

al cap de pocs dies i la immu-
nització va creixent. Per això
s’administra a partir de l’octu-
bre. “Però qui es vacuni ara esta-
ràmés protegit que si no es vacu-
na per a aquestes pròximes set-
manes de més circulació de vi-
rus”, explica el doctor Antoni
Mateu. Salut Pública insisteix
que una de les mesures més efi-
caces per evitar la grip és ren-
tar-se sovint les mans i ventilar
les aules i les cases.
El progrés de l’epidèmia se-

gueix un patró molt semblant
cada any (tret de la pandèmia
del 2009). Es dispara entre la se-
gona i la tercera setmana de ge-
ner. Aquesta vegada els casos
s’han triplicat en pocs dies. Du-
rant les següents setmanes, la
quantitat de malalts continuarà
creixent –l’any passat i l’anteri-
or es va arribar amés de 400 ca-
sos per 100.000 habitants,
gairebé quatre vegades més que
ara– i després començarà a dis-
minuir al llarg de quatre setma-
nes més. El que cal esperar és
que a mitjan març estigui desa-
pareixent l’epidèmia.c

LaUB llança un programa d’apadrinament d’incunables

Cervantesbuscaunmecenes

]El temps d’espera per ser
operat a Espanya arriba de
mitjana els 100 dies, segons
consigna la memòria de l’as-
sociació El Defensor del Paci-
ente presentada ahir. En to-
tal hi ha 623.800 pacients en
llista d’espera per a una in-
tervenció quirúrgica. Les
comunitats que acumulen
més temps d’espera són, se-

gons les dades d’aquesta enti-
tat, Castella-la Manxa, amb
160 dies de mitjana, Catalu-
nya, amb 130, i les Canàries,
120. La comunitat més ràpi-
da a atendre als qui s’han
d’operar és el País Basc, amb
una demora de 50 dies, La
Rioja, amb 60 dies, i Astúri-
es, amb 75. Per quantitat de
pacients en llista d’espera, la

primera comunitat és, lògica-
ment, la més poblada, Anda-
lusia, amb 95.000 pacients,
seguida de la segona en po-
blació, Catalunya, amb
83.500 pacients en espera, i
Madrid, amb 70.000.
Aquesta associació denun-

cia l’increment que hi ha
hagut de les negligències
mèdiques./Agències

L’epidemia
degriparribaa
Catalunyaambla
tornadaa l’escola
Els ambulatoris tenen vacunes,
especialment per amajors de 60 anys
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