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?Les bones notícies
«La vacuna ja ha entrat a casa i, quan ho veus tan a prop, la il·lusió i l'esperança
es fan més grans»
L'altre dia, el periodista Jaume Freixes piulava que ens trobem en un nou Cap d'Any. De fet,
deia que "més que el passat Cap d'Any, tinc la sensació que, per a molts, el veritable canvi d'any i
la sensació del pas del temps es produeix aquests dies quan completem el cercle d'una nova
manera de viure". Doncs això, que aquests dies tenim la sensació d'haver tancat un cercle (un any)
i n'obrim un altre.
Admetem-ho. Un altre cercle que, de moment, no pinta gaire millor. Les dades de la
pandèmia ens continuen castigant de mala manera, veiem massa gent coneguda que està donant
positiu, els llits d'hospitals continuen massa plens de malalts de Covid, encara hi ha massa morts
per coronavirus, milers i milers de treballadors fa pràcticament un any que estan en ERTO i viuen
pendents de la puntualitat del SEPE... i així totes les realitats que ens puguem imaginar.
Però si una cosa té diferent aquest any nou que ara comença és una cosa que desitjàvem amb
moltes ganes ara fa un any i que, almenys, ens dona una mica d'esperança, que és el que
necessitem. Aquestes últimes setmanes, la vacuna ja ha entrat a casa i, quan ho veus tan a
prop, la il·lusió i l'esperança es fan més grans. Tens aquella sensació que alguna cosa comença a
canviar.
En aquests moments, dona tranquil·litat veure que els més delicats o els més exposats ja
estan vacunats. S'ha comprovat, per exemple, que els contagis nous i les defuncions a les
residències han baixat gràcies a la vacuna. I això és una notícia excel·lent en uns centres molt
tocats per la pandèmia i d'on molts no han pogut sortir en tot un any.
No sé si arribarem a l'estiu amb el 40 o el 70% de la població vacunada, si rebré la dosi de
Pfizer, AstraZeneca, Moderna o la que sigui, però el que ens convé a tots és que aquest ritme de
vacunació es mantingui més accelerat, sense pauses, perquè d'aquí a un any, quan completem
aquest altre cercle pandèmic, la perspectiva sigui molt diferent, en tots els sentits. Tant de bo que
el pes de les bones notícies faci decantar la balança durant aquest any nou que acaba de començar.
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