
ABSTRACT

Since the start of 2020 we have been living in a global crisis, COVID-19 being the cause

of it. But a hundred years ago people also experienced the same situation as nowadays.

In that case it was “la Gripe Española”. So, could we say that we have improved our way

of behaving? Have we advanced in terms of sanity and prevention? These are the key

questions we have asked ourselves to carry out our work. In it, we look back into the

past and also look at the present to see if we have evolved as a society.

Firstly, we searched for information about the Spanish flu and the COVID-19 and then,

their management. Finally, we compared these two great pandemics of humanity to

know if our initial hypothesis had been fulfilled or not.

This work is based mainly on our hometown, Castellar del Vallès and the neighbouring

city, Sabadell. In this long period of research, we have found problems that have been

repeated in these two pandemics, which make us reflect on whether we have evolved as

a society.

Desde principios del 2020 hemos estado viviendo una crisis mundial, el inicial causante

es la COVID-19. Pero hace cien años también pasamos por lo mismo, la Gripe

Española”. Entonces, podríamos decir que hemos mejorado nuestra forma de actuar en

contra de una pandemia? hemos avanzado sanitariamente y preventivamente? Estas

son las preguntas claves que nos hemos planteado para realizar nuestro trabajo. En

éste, miramos al pasado y al presente para saber si hemos evolucionado como

sociedad .

Durante este trabajo hemos estado indagando sobre la gripe Española y a continuación

sobre la COVID-19 y su respectiva gestión. Finalmente, comparamos las dos grandes

pandemias de la humanidad para saber si nuestra hipótesis inicial se ha cumplido o no.

Partimos de la base que actualmente, la abundancia de recursos tecnológicos,

sanitarios, organizativos, etc, hemos podido gestionar mejor la pandemia. En definitiva,

nuestra hipótesis es que estamos gestionando mejor esta pandemia que la de la Gripe

Española.

El trabajo se centra principalmente en nuestro pueblo natal, Castellar del Vallès y, la

ciudad vecina, Sabadell. En este largo periodo de investigación nos encontramos con

problemas que se han ido repitiendo en estas dos pandemias los cuales nos hacen

reflexionar si hemos evolucionado o no como sociedad.
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1. INTRODUCCIÓ
Fa dos anys la nostra vida va canviar per complet, sense avís previ per l'arribada de

la COVID-19, una pandèmia que no ens ha deixat indiferents. Haa suposat l'aturada

de tot el país, en l'àmbit educatiu, productiu, social, cultural... provocant una crisi

econòmica que sembla tenir dificultat en recuperar-se i que ha afectat també les

nostres relacions socials i que, en definitiva, ens ha canviat com a éssers socials

que som. La por inicial ha donat pas a l'esperança barrejada amb incertesa i noves

pors que ens han afectat i ens afecta com a individus, joves o vells, i com a societat.

La motivació principal pel nostre treball ha sigut la curiositat i també necessitat de

conèixer una mica més sobre l'actual pandèmia per poder comparar-la amb la gran

pandèmia del s. XX, la grip del 1918. Aquesta, va irrompre a les acaballes de la

Primera Guerra Mundial i va agreujar un món trastocat i ferit per la violència.

D'altra banda, tot el que hem viscut durant els moments més durs de la pandèmia i

tot el que vivim avui en dia suposa un temps de transició que pot acabar de canviar

les nostres formes de viure, conviure i sobreviure. És un tema actual i que ens està

tocant viure, per tant, considerem que és important entendre tot el que aquesta

pandèmia comporta.

La COVID-19 ha afectat a tothom, a totes les edats tot i que, com sempre, s'ha

encebat en les classes socials i en els països més humils i pobres. Nosaltres, però,

ens hem volgut centrar en el nostre entorn més proper, la nostra vila, Castellar del

Vallès de 24.187 habitants situada al nord de la comarca del Vallès Occidental, amb

una superfície de 44,9 km² a 331 metres sobre el nivell del mar. Tot i que també hem

volgut recollir informació comparativa de la capital del Vallès Occidental, Sabadell.

En resum, el nostre treball se centra i va lligat a la questió sobre si ha canviat la

manera de gestionar la COVID-19 respecte a la Grip Espanyola? La nostra hipòtesi

inicial és que sí, ja que ha passat justament un segle i la tecnologia i la sanitat ha

augmentat de manera rapidíssima. La nostra manera d'actuar envers aquesta última

pandèmia ha estat molt millor que a l'anterior, evidentment tenim més recursos,però

hem desatés completament la prevenció contra les advertències que una epidèmia

que fa anys que la OMS .
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2. QUÈ ÉS UN VIRUS
Els virus són microorganismes que es poden reprodueixen i créixer dins d’una

cèl·lula hoste. Aquests, poden afectar a tota mena de vida cel·lular i, a més,

provoquen:

- Infeccions víriques: quan un ésser viu és envaït per un virus patogen o per

partícules víriques.

- Pneumònies víriques: són pneumònies causades per virus on els més

sensibles a aquesta, són els infants.

Al principi els científics desconeixien sobre l'existència del virus. Coneixien el bacteri

i pensaven que treien els bacteris amb un filtre del teixit infectat aquest ja no

infectaria, però no va ser així. L'any 1915 amb la invenció del microscopi elèctric van

aconseguir veure un punt blanc dintre dels bacteris que els matava, aquests eren els

virus. El primer virus identificat va ser el virus del mosaic del tabac.

Els virus no són considerats éssers vius perquè no fan les 3 funcions vitals d’un

ésser viu (nutrició, relació i reproducció) i no poden replicar-se per si mateixos hi

han d’entrar dins d’una cèl·lula per viure.

Sense reproducció no hi ha ni persones ni cèl·lules, i per tant, tampoc virus. Això

significa que els virus també es reprodueixen, i han desenvolupat moltes maneres

de reproduir-se en les cèl·lules. Aquests tenen dos cicles reproductius:

- Cicle lític: aquest cicle és ràpid, un cop el virus a penetrat la cèl·lula, comença

ràpidament a transcriure el material genètic. Aquests virus no es manté en el

nostre cos gaire temps. (atacant a la cèl·lula)

- Cicle lisogènic: són capaços d’endinsar-se dins l’ADN, i això el fa molt difícils

de detectar i els permet reproduir-se utilitzant el cicle vital de la cèl·lula. (es

camuflen dins la cèl·lula abans d’atacar)

Tot i tenir diferents cicles, els dos coincideixen en les següents fases:

1. Adhesió: és la primera fase del cicle reproductiu, i és on

els virus detecten la cèl·lula que volen infectar, i gràcies

al fet que els virions disposen de proteïnes que
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permeten reconèixer els receptors de les cèl·lules, poden infectar-les.

2. Penetració: un cop superada la fase d’adhesió, el virus pot accedir dins la

cèl·lula mitjançant diferents mecanismes. Normalment,

diferenciem els mecanismes depenent l’estructura del

virió.

- Virus amb membrana lipídica: el virus entra a

dins la cèl·lula mitjançant l’endocitosi

- Virus sense membrana lipídica: entren penetrant directament o

utilitzant l’endocitosi.

També existeixen virus més estranys que tenen mecanismes de penetració diferents

que tenen una forma peculiar (icosaèdrica). Aquests disposen d’enzims especials

que obren la membrana

3. Despullament: La següent fase que és el despullament consisteix en alliberar

les proteïnes del virus per deixar al descobert el seu material genètic. Depèn

de cada virus, el material genètic pot estar unit a les proteïnes o no.

4. Replicació: Després del despullament, trobem la fase de la replicació. En

aquesta, es produeix la síntesi de l'ARNm i la multiplicació de les proteïnes

víriques anteriorment alliberades, els enzims y el seu material genètic.

Cada virus té uns mecanismes diferents per completar aquesta fase. Aquests

són uns quants:
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El Blog de Genotopia - Virus III: El ciclo replicativo de los virus - Publicat el 16 de març de 2020 per Rubén Megía

(https://genotipia.com/virus-reproduccion/)

5. Assemblatge: En aquesta fase, dins la cèl·lula trobem replicat el material

genètic i també, té totes les proteïnes necessàries per crear nous virions.

6. Alliberació: L’última fase de la reproducció dels virus és l’alliberació i en

aquesta, els virions són expulsats a l'exterior de la cèl·lula hoste per

infectar-ne de noves. L’alliberació pot realitzar-se de diferents maneres:

- Forçada: trencant la membrana cel·lular; en el cas que el virus no

tingui coberta.

- Gemmació: el virus s’envolten de membrana cel·lular de la cèl·lula

hoste; en el cas de virus que estiguin envoltats amb una capa lipídica.

Gràcies a la teràpia genètica podem tractar els virus i crear noves vacunes que fa

uns anys eren impensables. Això es fa, ja que podem arribar a modificar la

informació genètica del pacient curant-li i la malaltia
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3. DIFERÈNCIA ENTRE EPIDÈMIA I PANDÈMIA
Per poder diferenciar una pandèmia d'una epidèmia primer hauríem de saber

que són. La paraula epidèmia és un compost culte que prové del grec, ''emi''

vol dir per sobre, i ''demos'' vol dir poble. Una epidèmia és la transmissió d'un

virus altament contagiosa, aquest virus es propaga en una població

determinada i en un temps concret. Com a exemple d'epidèmia tenim l'Ebola,

una malaltia que l'any 2014 va posar fi a moltes vides en l'Àfrica occidental,

principalment a Serra Leone, Libèria i Guinea .

La paraula pandèmia, com epidèmia, també ve del grec. ''Pan'' vol dir tot i

''demos'' vol dir poble, això significa el conjunt del poble.Una pandèmia és

l'extensió d'una epidèmia, és a dir, que un virus contagios no només es

propagui per una zona concreta sinó que, a diferència de l'epidèmia, el rang

de contagi és molt més gran, intercontinental.

3.1. PANDÈMIES AL LLARG DE LA HISTÒRIA

LA PESTA NEGRA

La pesta negra va ser una malaltia amb origen xinès en el 1346 , va acabar

contagiada gran part de la població europea. Uns estudis moderns han arribat a la

conclusió que la pesta negra va acabar amb una tercera part de la població del

continent, com a molt poc va matar 20 milions de persones.

GRIP ASIÀTICA

Va ser un virus xinès que va aparèixer l'any 1957 (sXX) que, en arribar a Hong Kong

es va estendre per Taiwan, Singapur i el Japó, seguidament va arribar a Estats Units

i gran part d'Europa. Va ser una grip que principalment afectava nens i joves, més

tard va afectar adults. La vacuna i els antibiòtics van mantenir el virus sota control.

Era un virus poc letal però altament contagiós i va deixar dos milions de morts al

voltant del món.
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4. LA GRIP ESPANYOLA, LA GRAN PANDÈMIA

DEL s. XX
La grip espanyola del 1918, com el seu propi nom indica, va ser una grip molt

mortífera on van perdre la vida aproximadament 80 milions de persones arreu del

món. Un segle més tard encara no se sap l'origen d'aquesta gran pandèmia, molts

científics intenten descobrir l'origen d'aquest virus, però en molts estudis surten llocs

diferents, alguns diuen que va sorgir a França 1916, alguns a Xina l'any 1917 o a

estats units en el 1918. Es diu que va arribar a Espanya amb el ferrocarril que

connecta França amb Espanya i aquest el va estendre per Sud Amèrica.

A Espanya es va estendre amb el ferrocarril i el comerç, al juny del 1918 a Madrid ja

hi havien milers d’infectats d’entre ells el Rei Alfons XIII

La primera guerra mundial va ser essencial per l’expansió d’aquest virus ja que va

haver concentracions de gent jove de molts països a les zones de conflicte i des d’

aquests es van estendre pel món a través de les rutes colonials.

Espanya, país neutral en la Primera Guerra Mundial, no van censurar informació

sobre l'aparició dels primers morts pel virus a diferència d'altres països que estaven

centrats en el conflicte bèl·lic i que no volien desmoralitzar encara més les seves

tropes o a la seva població. Sent el primer país que li va donar veu al virus va

provocar que l'epidèmia rebés el nom de Grip Espanyola.

Aquesta grip que va aparèixer en el final de la Primera Guerra Mundial es diu que ha

sigut la pandemia més devastadora

de la història causant la mort d’entre

50 i 100 milions de persones al

voltant del món, de 3 a 5 vegades

més que els morts causats per la

primera guerra mundial.

En aquesta imatge podem veure que

les franges més afectades van estar

va ser dels 15 als 34 anys

aproximadament. S’especula que la
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gent més gran ja havia passat virus gripals similars anteriorment per això no els

afecta tant aquest virus, gràcies a la  protecció immunològica.

Aquest virus, a part d'afectar principalment a les persones d'edat activa va afectar,

més al sexe femení. Va ser el sexe més afectat perquè estaven pitjor alimentades i

tenien la feina històrica de cuidar als malalts.

Com el virus afectava a l'edat de 20-40 anys, la gent de màxima reproducció, va

haver molts vidus i molts orfes. Això va provocar el reajustament de natalitat en

l’any 1921 i 1922 ja que els vidus i les viudes es van tornar a relacionar, establint

noves parelles.

4.1. GRIP ESPANYOLA A ESTATS UNITS

A Estats Units va haver-hi 675.000 morts a causa de la grip espanyola, més que en

la seva participació a la primera i la Segona Guerra Mundial. USA (rica i poderosa)

va estar enviant producció militar i alimentària als seus aliats-Regne Unit i França-

des de 1914, però a finals de 1917 va entrar en guerra definitivament contra

Alemanya. Va ser a les hores que, a més d enviar producció armamentista, va

començar a enviar soldats. El primer, però, va ser reclutar-los al llarg d’un gran

país per concentrar-los al port de Boston per tal de ser enviats a Londres i

posteriorment al nord de França on es lliurava la guerra. A principis de 1918 es van

començar a constatar que a Boston, en els campaments militars, ja hi havia milers

de morts i molts altres estaven malalts; tot i això es van seguir embarcant i enviant

los a Europa. D'aquesta manera Estats Units va ajudar a la propagació del virus.

Una anècdota al respecte és que a l’est d’Estats units

el virus va arribar abans que a l’oest, llavors els

ciutadans de l’est van avisar als fusters de l’oest que

comencin a fer a taüts per no saturar-se en el seu

moment. Aquesta anècdota l’hem extret d’un

documental sobre la grip espanyola on diversos

historiadors expliquen com va ser i com va afectar.
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A Estats Units van aplicar mesures més estrictes que a països com Espanya,

obligant a portar mascareta i penalitzant a qui no obeís. En aquesta imatge es

veuen ciutadans americans amb mascareta, un d’ells porta penjat del coll un cartell

que posa:

‘’Portar mascareta o anar a la presó’’

No dur la mascareta estava penalitzat greument amb multes o fins i tot en quedar

empresonat.

El curs de 1918 al 1919, moltes escoles van decidir traslladar les aules a l’aire lliure

Les estrelles cinematogràfiques del moment no

portaven molt bé això de dur mascareta, ja que ni a

ells ni al seu estudi els beneficiava mostrar una

imatge de persona dèbil que necessita dur

mascareta, pensaven que els hi treia masculinitat i

heroisme.

William S. Hart, per exemple, va ser un actor exitós

en aquella època amb la seva pel·lícula Hell’s
Hinges. Al ser un personatge heroic els semblava

donar una mala imatge d’aquest personatge si

portés mascareta

4.2. LA GRIP ESPANYOLA A ESPANYA

A Espanya es creu que va arribar per culpa del ferrocarril connectat amb França i el

comerç internacional, però al principi d’aquesta pandèmia Espanya no volia amoïnar

la població així que van publicar i tractar el virus com a una grip comú. Més tard,  al

veure la gravetat d’aquest pasa a tindre una percepció més greu.

Espanya va ser un dels països més afectats per aquesta grip afecten a 3 milions

d'afectats i a aproximadament 200.000 morts, segurament van haver-hi bastants

més, però no se sap correctament, va acabar amb l'1% de la població espanyola del

moment.
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Aquesta grip anava des de el 0,5% de mortalitat fins al 14% cada mil habitants, però

van haver-hi zones o poblacions més afectades per culpa del comerç, de la poca

sanitat i inclòs en alguns pobles de Cantàbria i Cadis es queixaven de la falta de

restriccions per intentar aturar aquest virus.

El poble més afectat en aquesta grip va ser un petit poble d'Astúries, Luarca. José

Ameal Peña, és un asturià de cent tres anys, en el 2018, que va viure la grip

espanyola. Aquest supervivent diu que a Luarca hi vivien 2000 persones en aquell

moment i que van arribar a morir 400 persones per culpa de la grip, estem parlant

que la taxa de mortalitat en aquest poble va ser aproximadament del 20%.

Inicialment a Espanya es pensava que era una epidemia molt lleu fins i tot l’havien

arribat a nombrar ‘’la febre dels tres dies’’ ja que era lleu i es passava ràpidament,

fins i tot es va dir que la primera onada era benigne.

Aquí tenim la imatge d’un diari publicat a finals de maig, a l’inici de la primera onada

de grip espanyola.

En aquest diari, apart d’altres notícies

de l’època, hi ha una que parla sobre

l’inici d’una epidemia gripal i que per

sort és molt lleu. Aquí es pot veure

reflexat la poca preocupació que

intentaven donar al públic en un

inici.

Diari ABC 22 de maig de 1918
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4.3. GRIP ESPANYOLA A CASTELLAR

Cercant informació sobre la grip del 18 vam trobar aquest diari de L'actual en l'arxiu

municipal de Castellar del Vallès que parla sobre l'inici de la grip espanyola i les

restriccions que, en un principi, s'havien de prendre. S'obligava a mantenir unes

pautes d'higiene estrictes, rentar-se les mans contínuament i mantenir una higiene

impecable, es demanava als propietaris d'habitatges que no acceptessin com a

llogaters gent desconeguda o malalta sense el consentiment de l'Ajuntament. Al final

de l'article donaven les gràcies a tots els metges per la feina que estaven fent. Sobre

el seguiment de la gestió, que l'ajuntament de Castellar va seguir amb la grip

espanyola, notícies de l'època o actes de l'ajuntament, no hem trobat gaire

informació, tot i que el registre de morts de l'any 1918 té una sobreabundància de

morts per pneumònia ens fa pensar en una certa incidència, tot i que menor que a la

ciutat veïna, Sabadell.

4.4. LA GRIP ESPANYOLA A SABADELL

La grip espanyola es divideix en tres grans onades, la primera entre la primavera i

l'estiu del 1918, la segona apareix a finals d'agost i l'última i menys mortal arriba a

principis del 1919.
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En relació amb les tres onades de grip espanyola que vam tenir veurem com va

afectar cada una d'elles. En la primera onada que va arribar el maig de 1918 es van

registrar 69 morts a Sabadell pel virus. La segona onada va posar fi a la vida de 159

sabadellencs, en aquesta onada es troba el punt més àlgid respecte a morts per grip

espanyola en un mes, a octubre del 1918 van registrar-se 130 morts. Per acabar la

tercera onada no es van registrar morts, no se sap si és perquè no van haver-hi

realment morts o va ser que les persones malaltes no van arribar a l'hospital i no es

va registrar la seva mort.

El cos mèdic que va intentar reduir els morts i infectats durant la pandèmia es dividia

en tres organitzacions. La junta municipal de sanitat, el cos mèdic municipal i el

servei de metges de beneficència municipal gratuït per districtes. Aquest servei de

metges gratuït estava compost per un metge i una llevadora per cada un dels sis

districtes de Sabadell, aquest servei afavoria sobretot a la gent que incapaç de

pagar els serveis sanitaris municipals. Molts metges morien per culpa del seu proper

contacte amb el pacient.

Aquests metges no sabien que es tractava d'un virus, per tant, el van tractar com un

bacteri i van provar diferents tipus de medicaments per tractar la malaltia. Es

pensaven que funcionaven perquè reduïen els símptomes, però realment no feien

res. Un metge sabadellenc va provar el Cacodilat de guaiacol, per casualitat qui es

va medicar amb aquest es va salvar i van arribar a pensar que aquest medicament

era la solució, però no era així.

A Sabadell no era obligatori l'ús de la

mascareta però si recomanable, com a la

resta d'Espanya, però sí que hi havia

unes prevencions establertes per

l'ajuntament.

Per començar s'havia de mantenir una

higiene personal i dels espais públics per

prevenir la infecció a través del contacte de coses comunes, també s'havia de

mantenir un distanciament físic i social per evitar al màxim el contacte amb altra

gent. A part d'aquestes mesures, que nosaltres avui en dia estem acostumats,
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també va haver-hi altres de peculiars i que evidentment no tenien res a veure a la

veritable causa de l’epidèmia, el virus de la grip, fins i tot s’aconsellava que en cas

de refredat (tos, mocs..) havies de fer fregues amb esperit d'espígol, també

demanaven excreta diària del tub intestinal, rentar-se el nas i la boca amb aigua de

farigola i també prendre diàriament una tassa d'aquesta aigua.

4.5. ENTREVISTA A RAFA LUQUE.

Historiador sabadellenc que ha participat en el Cicle d'història del Vallès organitzat per la

Fundació Bosch i Cardellach centrat en la pandèmia de la grip espanyola del 1918

Com va afectar la grip espanyola a Sabadell?

A Sabadell la grip espanyola va matar a molta gent, no es pot saber exactament la

gent que va morir per grip, ja que per saber-ho s'hauria de fer un estudi i analitzar

les actes de defuncions i després treure'n una conclusió. Les actes de defunció no

es poden compartir però per sort hem aconseguit una imatge d'una que per temes

legals no podem compartir. En les actes de defunció ficava que la causa de mort del

difunt havia sigut una broncopneumònia, ja que no sabien de quin virus es tractava

en aquell moment.A part de les morts, una cosa que avui en dia se segueix

investigant és que hi ha poblacions molt properes a Sabadell i Terrassa (molt

afectades )on va haver-hi molt pocs morts tot i estar connectades per transport

públic. Per exemple a Sentmenat, Caldes o Santa Perpètua que són poblacions

bastant properes a Sabadell no van haver-hi quasi morts.

Van investigar i van arribar a la conclusió de que la causa de mort no era només la

grip, sinó la complicació que aquesta provocava, ja sigui una pneumònia, una

broncopneumònia…etc

També va haver-hi un descontrol sanitari ja que alguns metges morien per la

malaltia i els precaris i ineficaços medicaments no arribaven als hospitals.
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Quines mesures es van aplicar per a combatre la grip espanyola a Sabadell?

Hi havia gent que es posava mascareta o es tapava la boca i el nas amb un

mocador, això no era obligatori, la gent que ho feia, ho feia per voluntat pròpia.El

que sí que era obligatori era que aquell pacient que hagués agafat el virus havia de

ser tractat per un únic metge i cap altre metge o persona vinculada podrà visitar-lo

per evitar contacte amb molta gent, aquesta mesura es deia aïllament, dit també

quarantena. .

A part de l'aïllament com a recomanació per evitar el contagi també hi havia cartells

penjats a molts llocs públics que recomanaven mesures per prendre contra la grip.

( Fuente: El dia de Sabadell )

Aquest era el cartell que en aquell moment et trobaves en tots llocs, en general totes

les mesures eren de sentit comú, correctes i semblants a les recomanacions per

prevenir la Covid-19, però hi ha algunes molt poc comuns al que estem acostumats,

com per exemple la número 10 que recomana prendre diàriament en dejú una tassa
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de aigua de farigola i eucaliptus per mantenir la via respiratòria neta i desinfectada.

La número 13 proposa exercir ràpidament una frega en cas que una persona estigui

refredada. La frega consistia en fregar tot el teu cos amb alcohol perquè reacciones

contra el fred.

Durant la COVID-19 en un any han aconseguit crear una vacuna per intentar
millorar la situacio, com ho van fer amb la grip espanyola?

En aquell moment coneixien la causa de les morts, sospitaven que era un bacteria,

però no sabien que era grip ni que era un virus.

Tampoc hi havia els mitjans suficients per fer una vacuna i no van poder solucionar

la situació. Van investigar i van arribar a la conclusió que la causa de mort no era

només la grip, sinó la complicació que aquesta provocava, ja sigui una pneumònia,

una broncopneumònia...etc. Quan van fer aquest descobriment van pensar que

sabent això la podrien combatre però no va ser així.

Tots sabem que la grip espanyola era més forta que la COVID-19, però creus
que això te relació al nivell sanitari que tenim a dia d’avui o la grip espanyola
era realment molt més forta que la COVID-19?

Durant la grip espanyola molts metges van intentar trobar la solució, però ningú la va

trobar, ja que ells no sabien que era un virus llavors no tenien d'on partir. Provaven

d'utilitzar tots els medicaments existents en l'època per combatre-la.

A Sabadell un metge va usar el Cacodilat de guaiacol i com que hi havia molt

pacients que s'havien salvat es pensaven que va ser gràcies a aquest medicament.

Finalment, la grip espanyola es va solucionar per sí mateixa, com s acaben totes les

epidèmies víriques, per immunitat de grup, però al 1919 es va acabar sense que els

metges trobessin la solució ni tan sols sapiguèssin que era aquella “bacteri”. En

canvi, actualment amb un any han aconseguit aïllar correctament el virus i fer una

vacuna, cosa impensable fins ara.
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Per altra banda a nivell de gravetat s'han fet estudis que diuen que la grip espanyola

va ser molt més forta i contagiosa que la COVID-19.
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5. LA CÒVID-19
El coronavirus és un virus d'una extensa família de virus que pot afectar tant a

persones com a animals. En els humans causen

infeccions respiratòries que poden anar d'un refredat a

malalties més greus. El coronavirus que està produint

aquesta pandèmia que estem patint és SARS-CoV-2 i la

malaltia que provoca és la Covid-19. Aquest virus té origen

a Wuhan, la Xina l'any 2019 i es creu que va ser culpa d'algú que es va menjar un

ratpenat o un pangolí (no se sap del cert encara).

Aquest, és un virus perillós perquè, encara que algunes persones puguin ser

asimptomàtiques, els símptomes més destacats d'aquesta malaltia són la pèrdua de

gust i olfacte, febre, tos seca, cansament, incapacitat respiratòria... Tot els

anomenats anteriorment són símpotes lleus que tothom pateix inicialment en patir

aquesta malaltia respiratòria, però la Covid-19 pot empitjorar i derivar a una

pulmonia.

Moltes de les persones que han patit aquesta malaltia han mort, però les que han

sobreviscut a aquesta, bastant població mundial, ha tingut seqüeles com: la pèrdua

de gust i/o olfacte permanent o la totalitat d'aquests dos sentits, la fatiga crònica, és

a dir, la falta de capacitat respiratòria i cardíaca indefinidament. La gent que ha mort

són majoritàriament persones grans o amb patologies prèvies, tot i això, molts joves

no ha pogut guanyar la batalla contra la Covid-19.

Un dels grans problemes de la pandèmia ha estat les persones grans i, en

conseqüència les residències d'aquestes. En total, segons el Ministerio de Sanidad,

s'han registrat més de trenta-set mil defuncions només en residències. Cal ressaltar
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que aquesta xifra suposa el 35% del total de la taxa de mortalitat per Covid-19 a

Espanya. A més a més, s'ha registrat uns noranta-nou mil casos de PCR positiu en

les residències de gent gran.

DatosRTVE  Fuente: IMSERSO

En aquesta gràfica podem veure en la segona columna el nombre de defuncions per

culpa de la Covid-19 que hi ha hagut arreu d'Espanya i de les comunitats autònomes

des de l'inici de la pandèmia. En parèntesi veiem el nombre de morts en residències

de gent gran que van morir per símpotes de la COVID, però no es va dur a terme la

PCR pertinent, llavors no se sap del cert. A la segona columna veiem l'alt

percentatge de defuncions que hi ha hagut en les residències en comparació a la

totalitat de morts. Finalment, a l'última columna trobem en nombre de PCR positives

que hi ha hagut des de l'inici.

Com tot virus, SARS-CoV-2 evoluciona, muta i s'adapta als nous ambients per així

aconseguir sobreviure. Aquestes diferents mutacions les coneixem com variants.

Una de les més conegudes és la variant Delta (B.1.617.2), ja que és la més comuna

de la qual ens podem infectar en molts llocs del món. Aquesta, és doblement més
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contagiosa i produeix un agreujament de la malaltia que les altres variants del

SARS-CoV-2. A més a més, aquesta variant pot provocar símptomes a les persones

ja vacunades. Últimament, ha aparegut la variant Omicron (primer a Sud-àfrica i

posteriorment a Europa i la resta del món), sembla una variant molt més contagiosa

que les anteriors però menys letal, especialment en la població vacunada.

Com hem dit, aquest és un virus força contagiós, fent així, que durant l'any i mig que

portem amb la COVID-19, s'hagin produït 4,9 milions de casos detectats i més de

vuitanta-cinc mil defuncions arreu d'Espanya.

Segons el Departament de Salut a la pàgina de gencat.cat, a Catalunya es fan servir

tres tipus de proves per detectar la COVID-19:

- PCR. Es tracta d’una prova que detecta el material genètic del virus. Permet

identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2, tant si

en presenten símptomes com si són asimptomàtiques. Per realitzar-la cal una

mostra de la mucosa, que es pot obtenir del nas i de la gola i que el

professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet. Els resultats es donen

des del laboratori clínic i poden trigar hores.

- Test ràpid antigènic. Es tracta d'una prova que detecta les proteïnes del virus.

Permet identificar les persones que estan patint una infecció per

SARS-CoV-2, especialment si la prova es fa els primers cinc dies de

presentar símptomes. Es realitza amb una mostra del nas i de la gola, que el

professional sanitari extreu amb l'ajuda d'un bastonet. Els resultats triguen

uns 20 minuts i es donen en el mateix punt d'atenció on s'ha pres la mostra.

- Serologia. Es tracta d’una prova que permet la detecció d’anticossos contra el

virus SARS-CoV-2 a la sang. És a dir, confirma la resposta del 5 sistema

immunitari contra el virus. Es fa servir per avaluar l’estat immunitari de la

població o de determinats col·lectius, i com a complement de la PCR en

alguns casos. Es realitza amb una mostra de sang, que el professional

sanitari extreu amb xeringa. Els resultats poden trigar hores i han de ser

interpretats pel metge que ha prescrit la prova.
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5.1. VACUNES

Les vacunes són preparats d'antígens de microorganismes de virus morts o vius que

contenen algunes de les seves proteïnes que s'utilitzen per a la reducció de

malalties.

La COVID-19, al ser un virus, pot estar tractat amb vacunes. Aquestes són:

- Pfizer: aquesta vacuna contra la COVID-19 és del tipus ARNm. Aquests tipus

de vacuna el que fa és instruir-li a la cèl·lula com produir la proteïna

necessària per matar al virus. Aquesta té una eficàcia del 91% i és necessari

dues dosis de la vacuna per immunitzar a la persona. La Pfizer es

subministra amb un interval de temps de vint-i-un dies.

- Moderna: aquesta vacuna també és d'ARNm i té una eficàcia del 94%. Per

contra, la vacuna serà subministrada igual en dues dosis, però amb un

interval de temps de vint-i-vuit dies.

- Janssen de Johnson & Johnson: al contrari que els anteriors, aquesta és una

vacuna de vector viral. Això implica que una part del virus introduït mitjançant

la vacuna, entri al nucli de la teva cèl·lula perquè ella copii les proteïnes del

virus per així matar-lo. Aquesta, té una eficàcia del 66% i només es necessita

una dosi.

5.1.1. PLA DE VACUNACIÓ A CATALUNYA

En un principi, l'objectiu de la vacunació ciutadana catalana era aconseguir com a

mínim el 70% de la població immunitzada en el menor temps possible. La diana

inicial d'aquesta, incloïa a tota la població major de quinze anys. Més de 6.500.000

habitants.

Primer de tot, es va vacunar a la població vulnerable i professionals essencials.

Aquestes vacunacions es van concertar a través de trucades, SMS i demanant cita

prèvia a l'aplicació LaMevaSalut. Més endavant, cap a l'agost, la franja d'edat de les

vacunacions es va ampliar als de dotze anys.
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A més a més, les vacunacions contra la COVID-19, es fan tant com a centres

d'atenció primària, com a centres de vacunació massiva habilitats per govern. En

total quasi 500 espais per poder-se vacunar arreu de Catalunya.

Vacunació a Espanya

Our World in Data

En aquesta gràfica de Our World in Data, podem veure que a principi d'abril fins a

finals d'agost, les vacunacions es van produir molt ràpidament. Però a partir de

setembre, les vacunacions a Espanya van avançar a compte gotes fins a arribar a

dia 29 de novembre amb quasi quaranta milions de persones amb la pauta completa

de vacunació. Actualment (2021, 29 novembre), a Espanya s'ha subministrat un total

de 76,5 milions de dosis, és a dir, al 79,4% de la població ha estat vacunada. La

primera dosi ha estat subministrada al 81% de la població espanyola i la segona al

79,4%. Per a la gent gran, a principis d'octubre es va començar a subministrar la 3ª

i, avui en dia, quasi el 10% ja la té.

5.2. ELS TRAMS DEL PLA D’OBERTURA

Les etapes de desescalada es revaluen territorialment cada quinze dies a partir del

23 de novembre del 2020 en funció de:

- la decisió de progressar en l'escalament

- la pròrroga de les mesures vigents

- la revisió de les mesures preses.
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S'establirà un DESESCALAMENT: si un municipi té un risc relatiu inferior a l'1, és a

dir, els ingressos setmanals estiguin en disminució.

Hi haurà una PRÒRROGA MESURES VIGENTS: si el risc relatiu està entre l'1 i el

0,9, és a dir, els ingressos setmanals ni augmenten ni disminueixen.

Hi haurà una REVISIÓ DE LES MESURES PRESES: si el risc relatiu és superior a

l'1, per tant, els ingressos setmanals incrementen.

Aquests són els trams del Pla d’obertura:

5.2.1. SITUACIÓ DE PARTIDA

Com podem observar en aquesta imatge les activitats socials seran de màxim de sis

persones i els cinemes, teatres, centres comercials, espais lúdics interiors, etc,

estaran tancats. No obstant això, les activitats a l'aire lliure estan permeses amb un

grup reduït. També veiem que les universitats es mantenen tancades i els

batxillerats i cicles formatius es redueix l'activitat presencial... Per contra, l'ESO i

primària sí que serà cent per cent presencial. A més a més, els treballadors en la
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mesura del possible hauran de teletreballar. Per altra banda, observem que hi ha

tancament perimetral i toc de queda nocturn a les 22:00 h fins a les 6:00 h del matí.

5.2.2. PRIMER TRAM DEL PLA D’OBERTURA

La imatge descriu que tot continua força igual que en la situació de partida,

però l'hostaleria, la restauració, els hotels i les terrasses estaran obertes amb

2 metres de separació entre comensals i amb ús exclusiu per sopar. Per altra

banda, es podran obrir les instal·lacions esportives amb un màxim

d'aforament del 30% amb cita prèvia.
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5.2.3. SEGON TRAM DEL PLA D'OBERTURA

En el segon tram del pla d'obertura la majoria de restriccions es mantenen

però amb una reducció d'aquestes. Per començar, en l'hostaleria i restauració

l'aforament interior està permès. A més a més, les instal·lacions esportives

estaran obertes sense haver de demanar cita prèvia. També, veiem que els

centres comercials i els petits comerços es poden obrir amb certes

restriccions.

5.2.4. TERCER TRAM DEL PLA D’OBERTURA
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En aquest tram ja es comença a donar més llibertat, ja que les activitats socials

estan compreses com a màxim amb deu persones i el percentatge d'aforament en

els llocs va incrementant.

5.2.5. QUART TRAM DEL PLA D’OBERTURA

Finalment, en aquest últim tram les universitats ja són 100% presencials com també

els batxillerats i els cicles formatius. I, com he dit en l'anterior tram, els aforaments

es van ampliant com en el cas dels centres comercials al passar d'un 30% a un 50%

d'aforament màxim.

5.3. CERTIFICAT CÒVID DIGITAL DE LA UE

L'1 de juliol del 2021 Europa va implantar el certificat COVID digital de la Unió

Europea. En un principi, aquest només servia per viatjar, però a mesura que la

pandèmia anava avançant, el van imposar per entrar a llocs d'oci nocturn. A més a

més, a partir del dia 26 de novembre, a Catalunya es va implantar aquest certificat

per entrar a restaurants, bars, poliesportius, gimnasos...
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Per part de la Unió Europea, el 25 de novembre del 2021 va proposar una

actualització de les normes per la circulació lliure i segura en la UE. Per això, van

voler enfocar-se en els ciutadans que tenen el certificat COVID digital de la UE

validat, ja que no haurien d'estar sotmesos a cap restricció de mobilitat, de

quarantena, de proves... En canvi, qui no tingui aquest certificat haurà de fer-se les

proves pertinents per poder gaudir de la llibertat com les persones que ja el tenen.

Darrerament, també volen suggerir el facilitament d'entrada i sortida de la UE amb

aquest certificat o el corresponent als altres països.

Per obtenir aquest certificat, has d'ibernit la pauta completa de vacunació. O també,

el pots aconseguir durant 24 h si has donat negatiu a una prova d'antígens o PCR.

5.4. DEFUNCIONS A CATALUNYA

Taxa de mortalitat de la Covid-19 a Catalunya

gràfic de Our World in Data y JHU CSSE COVID-19 Data

En aquesta gràfica podem observar la mortalitat de la COVID-19 a Catalunya.

Veiem quatre becs força prominents al principi de la pandèmia, al 19 d’octubre de

2020 i entre el març i abril del 2021. Actualment, a dia 3 de desembre de 2021

observem que hi ha hagut 10 defuncions per COVID-19 i una mitjana de 3 morts per

setmana.
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5.5. CASTELLAR DEL VALLÈS

Castellar del Vallès és un poble de vint-i-cinc mil habitants i amb una extensió de

terra de quaranta-set quilòmetres quadrats. A més, es troba a la comarca del Vallès

occidental, a la comunitat autònoma Catalunya, Espanya.

5.5.1. CASTELLAR DEL VALLÈS (2021, 22 setembre)

Actualment, a Castellar (22/09/2021) hi ha una mitjana de poc més de dos casos de

Covid-19 confirmats per PCR positiva o Test Antigènic Ràpid setmanals des de que

va començar la pandèmia, més de trenta-quatre mil PCR fetes, de les quals el sis

per cent de les persones que es fan la prova donen positiu. A més a més, en total hi

ha hagut 197 ingressats a l'UCI, però sense cap infecció respiratòria aguda.

Per una banda, les defuncions totals a Castellar del Vallès han estat cinquanta-nou,

de les quals 11 han estat a residències de gent gran, una a un domicili propi, i la

resta hospitalitzades. Per l'altre banda, hi ha més de 19.000 persones ja amb la

primera dosi de la vacuna i quasi 17.000 amb la segona dosi ja injectada. En

conclusió, hi ha 18.500 persones amb la pauta completa de vacunació.

Risc de rebrot a Castellar del Vallès

Dades covid Castellar (2021, 13 setembre):

https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08051&id_html=up_1_4&tipus_territori=territori
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Gràcies a la gràfica del Departament de Salut "Salut/Dades COVID" podem

observar que a l'inici d'aquesta pandèmia va haver-hi un pic de risc de rebrot elevant

de 445. Altrament, a l'últim trimestre de l'any 2020 va haver-hi un altre fort pic de

rebrot al poble, amb un 1241. A més a més, durant aquest any, 2021, hi ha hagut

dos pics també bastant elevats de rebrot, durant els mesos de juliol i agost. El risc

de rebrot va arribar en el seu punt més àlgid amb 1676 de taxa.Tenint en compte

que una taxa de 100 es considera un risc de rebrot alt, les xifres a l'estiu van

sobrepassar exponencialment aquest ric. Ara, hi ha un risc de rebrot força baix amb

una taxa de 34 gràcies a la vacunació massiva que s'està duent a terme.

5.5.2. CASTELLAR DEL VALLÈS (2021, 27 desembre).

a vacunació a Castellar del Vallès a dia 30 de novembre del 2021 creix i ja són quasi

20.000 persones vacunades amb la primera dosi. Amb la segona dosi ja són més de

17.000 persones i, ara, amb la implantació de la tercera dosi per a la gent gran, ja

són 1.700 persones. En general, hi ha 19.500 persones amb la pauta completa de

vacunació, 1.000 més que l'últim registre (22/09/2021). Ara, les defuncions són

nul·les, però hi ha hagut un total de dos pacients ingressats per culpa de la COVID

aquest mes de novembre. A més a més, durant la setmana del 21 de novembre del

2021, s'han realitzat a Castellar 477 PCR i 292 Test d'antígens. En conseqüència, el

3,55% dels castellarencs que han realitzat aquestes proves han resultat positius en

COVID-19.

El dia d'avui, 9 de novembre del 2021, els casos es tornen a disparar, parlant ja de

la sisena onada. El risc de rebrot arriba a punts crítics amb 240 i amb una incidència

acumulada per PCR/TA (test d'antígens) per 100.000 habitants en set dies (IA7) de

85,72.
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Dades covid Castellar (2021, 01 desembre):

https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08051&id_html=up_1_4&tipus_territori=territori

Com podem observar en aquesta gràfica, a Castellar del Vallès el dia 27/11/2021 la

tendència a l'hora de fer PCR/TA està per sobre dels 3.000 habitants i va

incrementant. També, veiem que hi ha un pic de IA7 de 85, 72 aproximadament,

força més que a l’anterior registre.

Risc de rebrot a Castellar del Vallès
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Dades covid Castellar (2021, 01 desembre):

https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08051&id_html=up_1_4&tipus_territori=territori

En aquesta gràfica del risc de rebrot a Castellar del Vallès, veiem com a dia 27 de

novembre de 2021 tenim un risc de report molt superior a l’indicat en vermell com a

“Alt”. Aquest risc quasi el triplica amb un iEPG de 240,29.

A diferència de dos mesos enrere (setembre del 2021) quan vam analitzar aquesta

gràfica, el risc de rebrot era mínim i inferior al marcat en verd com a “Baix”. Ara,

observem que els casos estan tornant a despuntar i actualment estem empitjorant

amb l’arribada de la sisena onada. Cal destacar que actualment la majoria de

persones que agafen aquesta malaltia són nens ja que no estan vacunats i el

principal focus de contagi són les escoles

5.5.3. AJUTS ECONÒMICS CASTELLAR DEL VALLÈS

L'ajuntament de Castellar del Vallès ha proporcionat l’oficina de la Covid que té com

a objectiu centralitzar la informació i donar suport a la ciutadania i les empreses del

municipi en la gestió d’ajudes vinculades a la crisi sanitària

- Suport econòmic: ofereix ajuts a l’activitat econòmica: empreses, comerços,

autònoms que hagin patit les conseqüències de la crisi. Es

pot demanar mitjançant el contacte del Brigitte Pladevall

(bpladevall@castellarvalles.cat /678031946), del Ricard

Garcia (rgarcia@castellarvalles.cat /629050660) o

emplenant un formulari a la pàgina de l’ajuntament.

- Suport a persones treballadores: aquest ajut respon dubtes laborals i, a més,

hi ha un apartat per consultar ofertes de treball.

- Mesures urgents d’habitatge: aquí ens informa que la

garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas

natural a les persones vulnerables, la pròrroga

d’arrendament, la compensació del propietari i la suspensió

dels llançaments va quedar posposada fins al 9 d’agost del

2021
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- Equip bàsic d'atenció primària: aquest servei gratuït serveix per millor la

qualitat de vida dels ciutadans que ho necessitin. Dins d’aquest servei els

ciutadans tenim:

- Orientació, assessorament i suport per atendre les necessitats socials

dels ciutadans.

- Tramitació de recursos de la xarxa social.

- Detecció de les necessitats personals, familiars i comunitàries del

municipi.

- Intervenció en nuclis convivencials en situacions de risc social

elaborant diagnòstics i plans de millora.

- Desenvolupament del Programa individual d'atenció a la dependència.

- Gestió dels serveis d'atenció domiciliària.

- Impuls de programes comunitaris que cerquen la integració i la

participació social.

- Aplicació de protocols de prevenció i d'atenció davant dels col·lectius

més vulnerables.

- Atenció a les urgències socials.

- Derivació al SOJ (Servei d’orientació jurídica)

- Derivació al SIDH (Servei d’assessorament per deure hipotecari)

- Assessorament  i gestió d’informes en relació a la pobresa energètica

A més a més, l'Ajuntament concedeix subvencions a les persones amb problemes

econòmics provocats per la pandèmia respecte a la renda del lloguer. Aquest ajut es

basa a proporcionar en tres mesos un total de 1.600 € per ciutadà. Aquest ajut es va

poder sol·licitar entre el 7 de juliol fins al 30 de novembre de 2021 mitjançant un

formulari a la pàgina de l'Ajuntament de Castellar. Entre molts dels requisits per

demanar la subvenció, aquests són els més rellevants:

- Ser major d’edat.

- Estar empadronat a Castellar del Vallès.
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- Ser titular d’un contracte d’arrendament.

- Trobar-t’he en situació de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de

la Covid-19. Per exemple, estar en situació d'atur o de reducció de jornada

laboral per culpa d’aquesta.

5.5.4. ACCEPTACIÓ DE LES MESURES IMPOSADES

S'ha realitzat una enquesta per saber de primera mà quina era l'actitud de la

població davant aquestes mesures imposades pel govern. Per saber l'acceptació de

les mesures, hem dividit en franges d'edat, per així, saber quina generació està més

d'acord o en desacord amb aquestes. Per així, respondre els dubtes que tenim que

són si les persones més afectades, que en el cas de la Covid-19 són les persones

grans, són més escèptiques que els joves.

Amb un total de 188 respostes, la franja d'edat més voluminosa ha estat entre els 14

i 18 anys. La segona, és la franja dels 18 als 30 anys amb un 19,7% del total. La

tercera és la franja d'entre el 30 i 60 anys amb un 12,2%. Finalment, encara que ens

hagués agradat saber més informació de la gent major de seixanta anys, només ens

han respost el 4,3% del total d'enquestats.
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PREGUNTA 1

Davant aquesta pregunta, la majoria de la població ha votat que sí que està d'acord

amb les mesures que va imposar el govern.

Dins d'aquesta majoria trobem a les set persones,

de vuit, de la franja de més de seixanta anys que

han respost a la pregunta. I com hem imaginat, la

majoria d'aquesta franja està a favor de la seva

seguretat.

De la franja d'entre els 30 i 60 anys la majoria

amb un 80% està a favor amb les restriccions

imposades.

La segona franja d’edat més jove amb la

majoria de votacions cap al sí, pensen que les

mesures del govern van estar adequades.
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La franja d'edat més jove, sense ser ells els

més afectats per aquesta malaltia, pensen

que el govern va imposar bones mesures de

confinament.

En conclusió, totes les franges d’edat estan d’acord amb les mesures implantades

pel govern espanyol envers el confinament.

PREGUNTA 2
La segona pregunta de l'enquesta va relacionada amb aquesta primera. Els que no

estan d'acord amb aquestes mesures, els hi hem preguntat amb el que no ho estan.

Aquests han estat les seves respostes més destacades i repetides:

“Perquè eren unes mesures molt radicals, molt limitades que ha fet l'economia d'Espanya

baixar encara més quan és un virus que en un futur l'agafarem tots igual i d'aquí uns quants

anys ja es normalitzarà, com va ser amb la grip”

“Era necessari que hi hagués mesures, però moltes d'elles és contradeien. Sí que calia un

confinament, però potser podria haver sigut millor pensat.”

“No es van protegir com calia els col.lectius més vulnerables; salut mental, infància i

adolescència. Ara se’n veuen les conseqüències, les malalties mentals han augmentat

moltíssim. Entenc que ens havien de tancar però potser hi havia altres maneres, restringir si

però no al 100%.”

“Massa temps. Per 15 dies ho hagués vist bé i els nens van ser els grans oblidats”

“Jo crec que van haver-hi moments on van cedir molta confiança a la població”

“massa restrictives”

En general, totes ens vénen a dir que les mesures que es van prendre van ser

bastant repressives i van ser poc protectores davant els col·lectius més vulnerables.

Tanmateix, hi ha gent que pensa que les mesures de reactivació,normalització i el

vot de confiança que va donar el govern, van ser erronis, ja que aquesta no es va

comportar correctament envers la situació de la pandèmia.
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PREGUNTA 3
La tercera pregunta d’aquest enquesta va ser si estàs d'acord amb les mesures de

descaldada.

La majoria de la població no està conforme amb aquestes mesures que va implantar

el govern.

Com a l'anterior pregunta, la majoria

de la franja d'edat dels de més de 60

anys estan d'acord amb les mesures

presses.

La segona franja d'edat més gran,

està en contra les mesures de

desescalades dutes a terme pel

govern. Això segurament es deurà a

la falta d'estabilitat i seguretat

econòmica d'aquesta franja que són

les que tenen una família a mantenir.
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De la franja d'entre els 18 i 30 anys, la

majoria amb un 56,8%, no està a favor

de les mesures de desescalada que va

implementar el govern.

Com a les anteriors gràfiques, la

franja d'entre els 14 i 18 anys no està

a favor de les mesures de

desescalada.

En general, en totes les franges d’edat menys a la més gran, està en contra de les

mesures implantades per la desescalada envers la COVID-19. En altres paraules, la

gent no està satisfet, ni tan sols contenta, amb les mesures implantades per govern.

PREGUNTA 4
La quarta pregunta d'aquesta enquesta va lligada amb l'anterior. Com que la majoria

no està d'acord amb les mesures implantades, hem preguntat en què no ho estan.

38



Com podem observar, les mesures més refusades per la població, són el toc de

queda nocturn, seguit del tancament comarcal. Altres restriccions com reunions

lúdiques en grups reduïts o el tancament de l'oci nocturn han estat bastant poc

acceptades. Finalment, per últim i no menys important, l'ús de mascareta obligatòria,

també ha estat una altra raó d'insatisfacció per la població castellarenca.

PREGUNTA 5
La pregunta 5, també va bastant lligada amb les dues anteriors, però volíem matisar

en el fet de la gestió d'aquestes mesures.

Com podem veure en aquesta gràfica, efectivament la majoria de la població està

descontenta amb aquestes mesures. D'aquest 25,5% que està a favor són quasi tots

de la població de més de 60 anys i els altres de franges diverses. Amb això,

reafirmem que la gent gran és més cautelosa envers tot el que envolta la COVID-19.

PREGUNTA 6
Aquesta pregunta l'hem pensat per veure si creuen que aquestes mesures, tot i

estar en contra, han estat positives per millorar la situació.
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La majoria de la població, tot i no ser gaire fanàtica de les mesures tan restrictives

reconeixen que han estat eficaces per millorar la situació actual. Podem afirmar,

amb les dades agafades, que la població no ha estat totalment d'acord amb les

mesures implantades i que haurien posat unes altres, però reconeixen que les que

s'han imposat han estat mínimament adequades per millorar la situació sanitària.

Per tant, la població es mou entre la por a la malaltia (evidenciada per les dades

sanitàries i l'alarma social als mitjans de comunicació) i la reivindicació dels seus

drets més bàsics.

PREGUNTA 7
La penúltima pregunta, tracta el tema de la vacuna contra la Covid-19.

En observar el gràfic, veiem que quasi el 100% de la població espanyola està a

favor de la vacunació i així abolir aquesta malaltia. A més a més, tota aquesta

població està a favor de la instauració del certificat Covid per a l'entrada de llocs

d'oci, hostaleria, poliesportius...
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PREGUNTA 8
L'última pregunta, tot i semblar molt similar a la primera, volíem saber si la gent que

està en contra la vacunació s'ha vacunat.

Efectivament, tot i ser un percentatge molt petit, hi ha gent que està en contra la

vacunació i s'ha vacunat. Pensem que això pot ser a causa de qüestions socials,

mèdiques, laborals, de comoditat... També ens fa arribar a la conclusió, que si les

persones no estan a favor de la vacuna i encara no s'han vacunat, no ho faran mai

si no és imposat per les autoritats.

5.6. SABADELL
Sabadell és una ciutat de Catalunya, capital de la comarca del Vallès Occidental

juntament amb Terrassa. Aquesta ciutat té una superfície de 37,8 km² i un total de

216.520 habitants.

Gràcies a les dades COVID-19 proporcionades pel Govern, podem saber que la

ciutat de Sabadell, des que va començar la pandèmia, ha arrossegat una xifra de

618 defuncions per COVID-19, de les quals, 93 són a residències de gent gran, 445

a centres hospitalaris, 22 a domicilis i les altres no són classificables. A més a més,

hi ha hagut quasi 30.000 casos confirmats i 175 pacients ingressos a les UCI.

Per altra banda, quasi 170.000 persones ja tenen la pauta completa de vacunació,

és a dir, el 78,2% dels sabadellencs estan vacunats. Aquesta xifra és més del que

esperava el Govern, ja que es preveia que el 70% de la població catalana es

vacunés. D'altra banda, Més de 172.000 persones tenen la primera dosi de la
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vacuna, uns 150 mil habitants estan vacunats de la segona dosi i, finalment, 23.000

persones grans estan vacunats de la tercera.

5.6.1. SABADELL (2021, 3 desembre)

A Sabadell, durant la setmana 3 de desembre de 2021 hi ha hagut 476 casos

confirmats de COVID-19 amb més de 5 mil PCR fetes de les quals el 7% d'aquestes

donaven positives. També, durant la setmana, hi ha hagut 12 ingressat hospitalaris

per COVID-19 i una defunció.

Com podem veure en aquesta gràfica de l'evolució de la tendència del risc de rebrot

de Sabadell, actualment a dia 03/12/2021 el risc de rebrot està augmentant

exponencialment. Superant el risc de rebrot de 500 i igualant-lo amb el de la primera

onada.
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En aquest gràfic de l'evolució de la pandèmia de Sabadell, observem que el nombre

de proves PCR i antígens s'ha disparat i només en el dia 3/12/2021 es van arribar a

fer més de 3.700 proves. A més a més, l'índex de casos setmanals ascendeix a 218

casos per setmana.

Amb aquestes dues gràfiques anteriors arribem a la conclusió que, efectivament,

estem entrant en la sisena onada que, tot i no ser molt mortífera, està sent molt

contagiosa.
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6. DIFERÈNCIES ENTRE LES DUES PANDÈMIES

A diferència de la Grip Espanyola que va arribar durant la Primera Guerra Mundial,

des dels EEUU a través dels soldats traslladats al llarg de 1918, la COVID-19 va

aparèixer a la Xina a finals del 2019. No obstant això, d'aquests dos grans virus no

se sap del cert de quin ésser viu provenen; tot i això, es creu que tenen origen aviar,

desenvolupada en les granges d'aviram que creixen de forma imparable arreu del

món. La Grip del 1918 i va ser tan contagiosa com l'actual COVID-19, però va ser

altament letal en la franja d'edat dels 20 als 40 anys (l'any 1919 i 1920 la natalitat va

reduir-se dràsticament per la mort d'un integrant de les famílies a partir del 1921 la

natalitat va multiplicar-se a conseqüència dels nous matrimonis entre els vidus i

vídues restants). Aquest virus era letal, però el que realment matava era la seva

complicació, sigui pneumònia o broncopneumònia. Per contra, la COVID-19 no és

tan mortal com l'altre virus, però afecta la gent més gran i amb patologies prèvies

causant una inundació de fluids en els pulmons i, per tant, la mort. La diferencia en

la taxa de mortalitat entre els dos virus és abismal, mentre que la Grip del 18 va tenir

una taxa del 2,5%, la COVID-19 sembla mantenir-se entre el 0,5 i l'1%. Observant

això, podem dir que la letalitat de la grip espanyola triplicà i inclòs quadruplicà la

letalitat de la COVID-19.

Com podem observar en aquestes gràfiques les franges d'edat afectades són

bastant diferents, ja que la població de la tercera edat en el 1918 ja estava

immunitzada per virus gripals de l'època i llavors les persones d'entre 20 i 40 anys

van ser el gran punt de mira per la grip espanyola. A diferència de la grip espanyola,
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la COVID-19 mata la gent de la tercera edat i la gent amb problemes respiratoris, a

causa del seu fort afecte als pulmons.

La COVID-19 ha afectat a tothom, és a dir, no mira per sexes, classes socials,

races, tot i que afecta més a les persones mal nutrides (l'obesitat és una

característica d'una mala nutrició o que s'han vist obligades a seguir treballant i

movent-se i exposant-se al contagi a diferència de grups més adinerats que han

pogut fer un còmode confinament a les seves espaioses i còmodes cases, a més de

poder fer feines relacionades amb serveis i en el que el teletreball era possible.

D'altra banda, la Grip Espanyola tampoc, però va afectar moltes més dones que a

homes. Això ve a causa que les dones eren qui treballaven en els hospitals ajudants

als pacients amb el poc que tenien i, en mantenir aquest contacte infermera-pacient

es van contagiar moltes més dones que homes.

Va haver-hi una gran diferència de mortalitat depenen de la riquesa, medis i sanitat

de cada país, comunitat i poble. Els pobles més pobres i que tenien unes males

condicions de vida van ser, evidentment els més afectats.

Hi havia llocs com les illes de Samoa que no tenien gaire experiència

epidemiològica i van patir greument les conseqüències de la grip espanyola.

La negació de la Grip del 18 va ser massiva, cap país va acceptar tenir aquest virus,

ja que estaven en temps de Guerra. Altrament, Espanya ho va acceptar de seguida,

perquè al no intervenir a la guerra, no tenia la necessitat pública de mantenir la

moral alta davant l'enemic al no estar en conflicte bèl·lic perquè hi havia moltes

defuncions i no era per culpa de la Primera Guerra Mundial. Igualment, va passar

amb la COVID. A Europa es deia que no arribaria mai, que no era perillós i que el

virus es quedaria a la Xina. Però, la setmana del 15 de març del 2020 Europa ho va

tancar tot.

Per un costat, l'expansió de la grip espanyola va ser molt ràpida i es creu que la

gran part de culpa la té el ferrocarril. Hi ha especulacions que diuen que la grip

espanyola va néixer a França, incert, i per culpa del ferrocarril que unia França amb

Espanya va arribar la grip a la nostra nació, seguidament es va expandir per

Espanya. Espanya la va fer arribar a l'Amèrica Llatina transmetent-la a les seves
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colònies. La 1a Guerra mundial va ajudar molt en l'expansió europea, africana i

asiàtica.

Per l'altre costat, la COVID-19 va aparèixer a la Xina i es va expandir arreu del món

molt ràpidament. Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia.

A Sabadell, un poble de 36.000 habitants durant la Grip Espanyola es van contagiar

unes 6.000 persones de les quals van morir 228. Mentre que a Sabadell actualment

viuen més de 200.000 habitants i s'han contagiat de COVID-19 28.650 persones de

les quals han mort 619. Resumint, a Sabadell, durant la COVID-19 ha mort un

0,29% de la població, a diferència de la grip que va morir el 0,76% de la població. És

a dir, va morir més del doble de població a Sabadell per la Grip espanyola que per la

COVID-19.

6.1. ACCIONS CONTRA LES PANDÈMIES

Durant el principi de la Grip del 1918 es feia vida normal, mantenint-se les activitats

quotidianes, econòmiques, guerres, concentracions massives... Les mesures de

prevenció, a diferència de la COVID-19, van venir massa tard.

En aquestes dues epidèmies es van fer servir moltes mesures idèntiques com:

aïllament als malalts, tancament de locals, evitar aglomeracions, mantenir una bona

higiene, tancament d'escoles. Per altra banda, al no tenir gaire coneixement sobre

virus en l'any 1918 i no haver-hi cura, hi havia diverses mesures absurdes com:

excreció diària, exercici al sol, desinfeccions massives, prendre en dejú una tassa

d'aigua de farigola i eucaliptus. Els funerals en època àlgida de COVID-19 van ser

prohibits. Tanmateix, va passar durant la Grip Espanyola que es van fer dipòsits i

enterraments col·lectius en fosses comunes.

Durant la grip espanyola s'intentava frenar-la utilitzant medicaments, però, ja que no

sabien que era no podien frenar-la. Finalment, va acabar gràcies a la immunització

global així que podem dir que va acabar per si mateixa.

En canvi, la pandèmia que estem vivint avui en dia sabem perfectament de què es

tracta i hem trobat una vacuna que sembla actuar correctament. El que pretenen els

metges és aconseguir també la immunització global perquè així aquest virus acabi.
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7. CONCLUSIONS
La nostra hipòtesi inicial: Hem millorat a l'hora de gestionar una pandèmia?

La resposta que hem obtingut amb el nostre treball no és blanca ni negre, sinó que

òbviament hem millorat en alguns aspectes, ja que tenim els medis i els

coneixements per fer-ho, però ens hem adonat que el procediment de la gestió és la

mateixa. Ja que, tant la nostra societat actual, com la del 1918 no estava preparada

per una situació com aquesta.

Ara, ens preguntem si amb el que hem viscut, els nostres hereus seran capaços de

gestionar una pandèmia com la viscuda? És a dir, ens tornarà a agafar el toro?

Pensem que una bona idea de futur treball és la investigació de les indústries

càrniques i aviars. Unes indústries col·lapsades que és d'on provenen molts virus

com la Grip del 19 i la COVID i que segur que en vindran de més i pitjors per a

nosaltres.

Alguns exemples de semblança a l'hora de tractar la pandèmia és la lluita contra

aquestes: aïllament als malalts, tancament de locals, evitar aglomeracions, mantenir

una bona higiene, tancament d'escoles i també la idea de desaparició, és a dir, la

immunització global. Tanmateix, una va acabar per la immunització provocada per

passar el virus i l'altre s'està intentant acabar amb la immunització global a través de

la vacunació massiva.

El que pensem que ha estat un gran inconvenient per aquest treball és que la

pandèmia de la COVID-19 encara avui dia l'estem vivint. Això comporta que cada

cert període de temps les restriccions, les normes, les gestions vagin canviant i el

que abans es pensava que era d'una manera, ara és de l'altre. O també, al

setembre tothom pensava que això s'acabaria, però actualment, a mitjans de

desembre els casos es tornen a despuntar. En definitiva, les autoritats polítiques i

sanitàries improvisen canviant les mesures, restriccions, informacions... al tractar-se

d'una cosa nova.

El nostre principal objectiu era comparar l'efecte de les dues pandèmies a Castellar

del Vallès, però com que no hem trobat suficient informació a la vila, vam haver de
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canviar la manera de gestionar el nostre treball i l'hem acabat comparant

globalment. No obstant això, creiem que tot i no haver fet un treball de recerca

municipal, hem pogut visualitzar la temàtica de forma més global i interessant per tal

de veure els errors i millores que hem dut a terme durant aquestes dues grans

èpoques de crisi.
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pesta negra, la pandèmia més devastadora (1348), La febre groga del 1821 (2021,

17 juny). En TV3 - Televisió de Catalunya - CCMA

https://www.ccma.cat/tv3/pandemies/#6040796

Epidèmia (2021, 17 juny) En Wikipedia, l’enciclopèdia lliure:

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia

Febre groga (2021, 17 juny). En Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Febre_groga

Pandèmia (2021, 17 juny). En Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia

Plaga d’Atenes (2021, 17 juny). En Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Plaga_d%27Atenes

Sida VIH (2021, 17 juny) . En Info Sida:

https://www.infosida.es/que-es-el-vih

Pàndemia de grip de 1918 (2021, 09 juliol). En Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A8mia_de_grip_de_1918
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Grip Asiàtica (2021, 22 agost)

https://www.elcorreo.com/tecnologia/investigacion/mayores-pandemias-humanidad-2

0200403132555-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Ftecnologia%2

Finvestigacion%2Fmayores-pandemias-humanidad-20200403132555-nt.html

Dades covid Castellar (2021, 13 setembre):

https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08051&id_html=up_1_4&tipus_territori=

territori

RTVE noticias (2021, 24 de novembre)

https://www.rtve.es/noticias/20211119/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancian

os-espana/2011609.shtml

Ajuntament de Castellar del Vallès - ajuts envers la Covid-19 (2021, 24 de

novembre)

https://www.castellarvalles.cat/56143/ambit/

CatSalut. Servei Català de la Salut. Pla de vacunació (2021, 1 de desembre)

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/projectes-estrategics/vacunacio-contra-l

a-COVID-19-pla-operatiu-poblacio-general/

CatSalut. Servei Català de la Salut. Vacuna (2021, 1 de desembre)

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-COVID-19/ciutadania/vacunes/

MAYOCLINIC. Tipus de vacunes (2021, 1 de desembre)

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/different-t

ypes-of-COVID-19-vaccines/art-20506465

Dades covid Castellar (2021, 5 desembre):

https://dadescovid.cat/?tipus=municipi&codi=08187&id_html=up_1_4&tipus_territori=

territori
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9. AGRAÏMENTS
Primer de tot, voldríem agrair a la nostra tutora del treball, Isabel Valle per fer

possible la realització d'aquest, ajudant-nos en tot el possible a l'hora de resoldre

dubtes i aportar idees.

També agraïm a la nostra antiga tutora d'aquest treball, Anna Guilabert i a la Saray

Garcia, treballadora de l'arxiu d'història de Castellar, per donar-nos idees de com

encaminar aquest treball.

Especialment, voldríem donar les gràcies a Rafa Luque per donar-nos una valuosa

informació de la Grip Espanyola. També, a Franz Hengesbach per aportar més

informació al treball en la conferència de la Grip del 18 a Sabadell.

Finalment, agraïm a tothom qui ens vagui poder contestar l'enquesta sobre la

COVID-19.
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