Societat | | Actualitzat el 30/12/2020 a les 12:00

FOTOS I VÍDEOS Pedro Luis
Camarero, primer vacunat a
Terrassa: «Estic contentíssim»
Aquest dimecres ha començat la vacunació dels treballadors i residents del geriàtric
Vapor Gran

Camarero, en el moment de la seva vacunació, aquest dimecres a la residència Vapor Gran de Terrassa. |
Cedida-MútuaTerrassa

Pedro Luís Camarero Izquierdo ha esdevingut, aquest dimecres 30 de desembre poc després de
les 11 del matí, en la primera persona a rebre la vacuna contra la Covid-19 a Terrassa.D'aquesta
manera, la vacuna ha arribat a la ciutat després d'jnjectar-se per primer cop a Catalunya aquest
diumenge, en una residència de l'Hospitalet de Llobregat.
Camarero, de 91 anys i usuari de la residència de la tercera edat Vapor Gran des de fa gairebé
tres anys ha assegurat trobar-se "contentíssim" i ha tingut un record per la seva família en un
moment tan especial. Tot seguit, la directora de la residència, Mireia Cos, ha estat la segona
persona en rebre la vacuna.

VÍDEO? | Pedro Luís Camarero, de 91 anys, primera persona a rebre la vacuna contra la Covid19 a #Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Visiblement emocionat però relaxat, ha rebut la primera dosi entre aplaudiments i ha manifestat la
seva "esperança" per aquest nou pas. https://t.co/0TKPKgY2Xc https://t.co/0TKPKgY2Xc)
(
pic.twitter.com/FkC9IPcgLj (https://t.co/FkC9IPcgLj)

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76701/fotos-videos-pedro-luis-camarero-primer-vacunat-terrassa-estic-contentissim
Pagina 1 de 2

? LaTorre (@torrepalau) December 30, 2020
(https://twitter.com/torrepalau/status/1344248410149449729?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'objectiu del Govern és immunitzar en primer lloc la gent gran i el personal sanitari i geriàtrics per
després prosseguir amb la resta de serveis essencials i acabar amb la resta de la població.
Segons Salut, aquest dimecres a primera hora ja hi havia un total de 1.233 persones vacunades
contra la Covid-19 a Catalunya.

VÍDEO? | Pedro Luís Camarero, de 91 anys, és la primera persona vacunada contra la Covid-19
a #Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Viu a la
residència Vapor Gran, de @Mutua_Terrassa
(https://twitter.com/Mutua_Terrassa?ref_src=twsrc%5Etfw)
Després de rebre la dosi, es trobava "contentíssim" i ha enviat un emotiu missatge a la
família?https://t.co/0TKPKgY2Xc (https://t.co/0TKPKgY2Xc) pic.twitter.com/GbeyAnZfDD
(https://t.co/GbeyAnZfDD)
? LaTorre (@torrepalau) December 30, 2020
(https://twitter.com/torrepalau/status/1344236859203973120?ref_src=twsrc%5Etfw)
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