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Catalunya ja supera el màxim de 
pacients amb Covid-19 que hi va 
haver a les ucis durant la segona 
onada. El 10 de novembre, a les 
unitats de cures intensives (ucis) 
de tot el territori, hi va arribar a 
haver 594 malalts amb el virus. A 
partir d’allà, la corba es va co-
mençar a doblegar. 

Però ahir, amb una tercera 
onada pandèmica encara en as-

cens, Catalunya tenia 621 pa-
cients amb coronavirus en 

ucis, nou més que la vigília. I 
en total, entre pacients Covid 
i no Covid, ja hi ha més de 
1.000 malalts greus a tot el 
territori. A més, en plantes 

convencionals hi havia ahir 
2.844 persones amb el virus: 

19 més que dimecres. 
La situació anirà a pitjor. La 

Conselleria de Salut preveu que 
els pacients amb Covid-19 en ucis 
arribin als 900. En el pitjor mo-
ment de la primera onada hi va 
arribar a haver, a Catalunya, 1.528 
malalts amb el virus en aquestes 
unitats (el 6 d’abril). 

La tercera onada de la pan -
dèmia de Covid-19 «s’assem-
blarà més a la primera onada» 
que a la segona. La Conselleria de 
Salut va advertir ahir que l’esce-
nari serà «molt dur» els pròxims 
dies i setmanes, fet que tensarà 

encara més el sistema sanitari i 
dificultarà seriosament mante-
nir l’activitat no Covid. 

«[Aquesta onada] No tin-
drà res a veure amb la sego-
na, serà diferent. La tensió 
assistencial serà molt més 
elevada. Al novembre el pic 
va ser de 594 persones amb 
Covid a les ucis. Avui ja en te-
nim 621. Estem pensant en un 
escenari que hi podria haver 900 
persones amb Covid ingressades 
en ucis», va dir ahir sense em-
buts, en roda de premsa del Pla de 
Protecció Civil de Catalunya 
(Procicat), el director del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), 
Adrià Comella. 

Comella va garantir que el sis-
tema sanitari està ara «més ben 
dotat» que al març i la «capacitat 
de resposta» també és «millor 
que fa un any». «Però els límits 
són els que són», va advertir. Per-
què als pacients Covid cal afegir-hi 
els que pateixen altres patologies. 
«Hi podria arribar a haver fins a 
1.200 o 1.300 persones [de to-
tes les patologies] a les ucis. 
Podem dotar els hospitals 
d’aquests llits, però és im-
possible fer-ho mantenint 
tota l’altra activitat. Aquesta 
onada ens pot portar a aquest 
límit», va afegir Comella. 

De fet, l’actual onada pan -
dèmica ja està interrompent l’ac-
tivitat hospitalària no Covid. Així, 
els centres catalans ja estan des-

Les ‘ucis Covid’ recorden el març

Una radiografia de les unitats de cures intensives d’11 hospitals catalans reflecteix la creixent tensió a què  
estan sotmeses. Salut afirma que «aquesta tercera onada s’assemblarà més a la primera que a la segona».

BEATRIZ PÉREZ 
Barcelona

SALUT | LA TERCERA ONADA DEL CORONAVIRUS

HOSPITAL  
VALL D’HEBRON 

(Barcelona)

40
L’hospital més gran de 

Catalunya en va arribar a 
tenir 200 en la primera 

onada.

HOSPITAL  
PARC TAULÍ 

(Sabadell)

40
El màxim de malalts amb 

Covid ingressats en  
la primera onada  

va ser de 60.

HOSPITAL  
CAN RUTI 
(Badalona)

44
El màxim de malalts amb  

el virus en la primera 
onada va ser  

d’uns 105.

HOSPITAL  
ARNAU DE VILANOVA 

(Lleida)

17
En la primera onada va arribar 

a tenir 46 malalts amb  
el virus en aquestes 

unitats.

HOSPITAL 
DE SANT PAU 

(Barcelona)

34
A més, té tres pacients  

més d’altres  
patologies també  

en ucis.

HOSPITAL  
DEL MAR 

(Barcelona)

24
El màxim de la primera onada 

va ser de 69 pacients  
amb coronavirus  

a intensius.

HOSPITAL 
DE MATARÓ 

(Mataró)

13
En té cinc més sense 

Covid. El seu màxim fa  
un any va ser de 29  

amb Covid.

programant entre un 10% i un 15% 
de l’activitat no urgent, si bé no és 
un percentatge homogeni i depèn 
dels diferents territoris. Comella va 
assegurar ahir que també s’està 
«reprogramant». 

A causa d’aquesta pressió en els 
serveis assistencials, la setmana vi-
nent entrarà en funcionament el 
primer dels sis hospitals polivalents 
previstos per a la Covid-19, que serà 
al costat de l’Hospital de Bellvitge 
(l’Hospitalet). Després de la posada 
en marxa d’aquest centre, es pre-

veu que entri en funcionament 
l’annex al de Germans Trias i 

Pujol (o Can Ruti, a Badalona) 
i, després, el de la Vall d’He-
bron, a Barcelona. 

«Fre» en els contagis 

També la consellera de Salut, 
Alba Vergés, va alertar ahir 

que el creixement en ingressos 
hospitalaris i ucis es mantindrà els 

pròxims dies. «Ja estem frenant la 
corba dels nous contagis diaris, 
però això encara no es veu en l’im-
pacte assistencial», va dir. És veri-
tat: ahir Catalunya va notificar 
4.432 nous positius, xifra inferior a 
la de dies enrere. 

«Més de 1.000 pacients en ucis és 
moltíssim per al sistema sanitari», 
va valorar Vergés. També ahir Salut 
va registrar 69 morts, i van baixar 
lleugerament indicadors com la ve-
locitat de transmissió (o Rt, que es va 
situar en 1,07) o el risc de rebrot (va 

baixar dels 678 als 664 punts), 
que tot i així continuen sent 

molt elevats. La Rt ha d’estar 
per sota d’1 perquè l’e -
pidèmia entri en regressió. I, 
pel que fa al risc de rebrot, 
valors per sobre de 200 sig-
nifiquen que el risc del po-

tencial creixement de l’e -
pidèmia és «molt alt». 
La situació preocupa pel pre-

sent, però també pel futur, almenys 
a curt termini. És veritat que en 
l’horitzó (encara llunyà) s’entreveu 
la immunitat proporcionada per la 
vacuna, però mentrestant l’amena-
ça de la variant britànica, que segons 
alguns experts és entre un 40% i un 
70% més contagiosa, està allà. Ver-
gés va destacar que alguns països 
europeus també estan creixent «ex-
ponencialment». «Hem d’estar 
molt atents a l’expansió de les noves 
variants», va reconèixer. nUna de les ucis de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Ferran Nadeu

HOSPITAL 
D’IGUALADA 

(Igualada)

13
A més, ahir tenia tres 

malalts més en intensius 
per altres patologies.

HOSPITAL 
SANTA MARIA 

(Lleida)

7
El seu màxim de pacients 

amb el virus en  
la primera onada 

 va ser de 10.

HOSPITAL  
DOCTOR TRUETA 

(Girona)

28
Ahir tenia 14 malalts més 

‘no Covid’ en ucis. En  
va arribar a tenir 74 

amb Covid.

malalts amb el 
virus en ucis


