
Breu resum a 2/12/2021 dels molts morts i   

danyats després de rebre “vacunes COVID”,   

i recopilats per organismes sanitaris oficials. 
 

A sota hi ha el nombre de morts i lesionats després d'haver rebut “vacunes COVID” segons in-

formes enviats ESPONTÀNIAMENT per les víctimes o pels seus familiars o metges, i recollits 

a organismes sanitaris OFICIALS (MHRS a UK, PHS a Escòcia, EudraVigilance a la UE, 

AEMPS al Regne d'Espanya, VAERS als USA). 

 

Observacions: 

1) aquests organismes PENGEN al seu respectiu web informes periòdics (MHRS, PHS, Eu-

draVigilance i VAERS: setmanal; AEMPS: mensual) que en general NO són de fàcil accés, 

PERÒ NO ELS FAN PÚBLICS. I en els resums que circulen una mica, el tema “Morts” queda 

diluït i els redactors pretenen justificar les xifres que treuen afirmant que “no està demostrada 

la relació causa-efecte”, encara que després… aquesta “relació causa-efecte” no s'estudia sinó 

molt excepcionalment! 

1.1) fins on he arribat, els informes més accessibles i amb força detall són els del UK. 

1.1.1) encara que sorprèn que el nombre de morts a tot el Regne Unit que resulta sumant les 

morts registrades a les cinc recopilacions (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen i Descone-

gut”) fins avui, és menor que el registrat a l’Excel d'Escòcia en el període més curt que va del 

17/12/2020 a l'11/6/2021, data en què (per quines raons o ordres?) s'aturen les anotacions. 

2) es sap que “els informes enviats ESPONTÀNIAMENT per les víctimes o pels seus familiars 

o metges” són tot just el 10% de les reaccions adverses ocorregudes REALMENT. 

3) quina quantitat enorme de casualitats han de passar perquè constitueixin “evidència cientí-

fica (o evidència mèdica)”? 

4) … 

 

Només trobo una raó perquè les autoritats de tot tipus intentin justificar que s'amaga a la pobla-

ció una informació VITAL que haurien de conèixer abans d'acceptar ser injectats: l'important 

nombre de MORTS i de LESIONS GREUS ocorregudes DESPRÉS d'haver rebut dosis 

d’aquestes substàncies que NO ES SAP quina composició tenen. 

 

Aquesta raó és que les autoritats de tota mena volen “vacunar” (és a dir, injectar aquestes subs-

tàncies que NO ES SAP quina composició tenen) el més ràpidament possible A TOTA LA PO-

BLACIÓ. I planifiquen fer-ho a partir dels dos mesos al gener… censurant totalment les veus 

de científics i metges qualificats que, des de l'anunci del tipus de substàncies genètiques que 

contenen i per la seva suposada forma de funcionament, PER CIÈNCIA BÀSICA van advertir 

que atacarien LA FECUNDITAT, TANT FEMENINA COM MASCULINA, fet que per si sol 

ja hauria d'haver portat a declarar una MORATÒRIA en la seva aplicació. 

 

Per què les autoritats de tota mena estan actuant de manera unilateral, destructiva i censora com 

ho han fet des de l'inici de l'“emergència sanitària” que ens han imposat, ho sabrem quan nosal-

tres portem a judici la seva conducta. 

 

ESCOCIA 

https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx 

Excel del 17/12/2020 a 11/6/2021 

https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx


 
 

 
En menys de sis mesos van recopilar 1.827 + 3.565 + 2 = 5.394 persones mortes dins dels 28 

dies següents a haver estat inoculats. Això significa una mitjana de … ¡gairebé 30 morts diaris 

per una població de 5,5 milions! 

 

UNITED KINGDOM   

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions 

 

Hi ha un resum setmana de tots els informes espontanis rebuts des del començament d’injectar, 

el 9/12/20. Fins el 3/11/21, poso la darrera pàgina del resum per cada marca d’injecció:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/1033090/Vaccine_Analysis_Print_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vac-

cine_3.11.2021.pdf  104 pg 

370.739 lesionats   611 morts 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/1033091/Vaccine_Analysis_Print_AstraZeneca_COVID-19_vac-

cine_3.11.2021.pdf  128 pg 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033090/Vaccine_Analysis_Print_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033090/Vaccine_Analysis_Print_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033090/Vaccine_Analysis_Print_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033091/Vaccine_Analysis_Print_AstraZeneca_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033091/Vaccine_Analysis_Print_AstraZeneca_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033091/Vaccine_Analysis_Print_AstraZeneca_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf


 840.295 lesionats    1.122 morts 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/1033092/Vaccine_Analysis_Print_Moderna_COVID-19_vac-

cine_3.11.2021.pdf  52 pg 

 56.310 lesionats     19 morts 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/1033093/Vaccine_Analysis_Print_brand_unspecified_COVID-19_vac-

cine_3.11.2021.pdf  37 pg 

 3.665 lesionats     32 morts 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033092/Vaccine_Analysis_Print_Moderna_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033092/Vaccine_Analysis_Print_Moderna_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033092/Vaccine_Analysis_Print_Moderna_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033093/Vaccine_Analysis_Print_brand_unspecified_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033093/Vaccine_Analysis_Print_brand_unspecified_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033093/Vaccine_Analysis_Print_brand_unspecified_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf


O sigui que el resum pel Regne Unit fins el 10/11/2021 recull 370.739 + 840.295 + 56.310 + 

3.665 = 1.271.009 reaccions adverses de diferents graus, de les quals 611 + 1.122 + 19 + 32 = 

1.784 van ser defuncions. 
 

COMENTARI: Sorprèn que per tot el Regne Unit, amb 67 milions d’habitants, resultin 1.784 

defuncions, quan per un dels seus components, Escòcia, amb 5,5 milions, l’Excel abans mos-

trat recull en menys de sis mesos (fins el 11/6/2021) 5.394 persones mortes dins dels 28 dies 

següents a haver estat inoculats. Rau aquí l’explicació que l’Excel fos aturat fa ja més de cinc 

mesos? 

 
   

EUDRAVIGILANCE 

• COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) 

• COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH 

• COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

• COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S) 

Font d'informació resumida: https://healthimpactnews.com/ 

(((Però aquest enllaç està “controlat”. El vaig posar al Twitter i no me'l va deixar enviar))) 

Aquests són dos requadres dins del darrer resum, que es troba detallat: 
 

 
 

 
 

Entre altres coses, a aquest enllaç https://cienciaysaludnatural.com/ tradueixen parts de l'ante-

rior, publicant (amb retard) aquests mateixos requadres. 
 

“REINO DE ESPAÑA” 

((aquest és l’enllaç a AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Canviant el número, porta als anteriors informes. Amb el 10, no hi ha res)) 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/9o-informe-de-

farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/ 

Últim: NÚMERO 9  

DATA D’ELABORACIÓ: 13 D’OCTUBRE DE 2021  

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://healthimpactnews.com/
https://cienciaysaludnatural.com/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/5o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/5o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/


DATA DE PUBLICACIÓ: 20 D’OCTUBRE DE 2021 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-octubre-

2021.pdf?x90532   La pg 9 conté: "De les notificacions d'esdeveniments adversos considerats 

greus rebuts fins al 3 d'octubre, 314 van presentar un desenllaç mortal." 
 

Resum a 211019 (fins el 9è informe): 

“Esdeveniments adversos notificats al ‘Reino de España’ després de la vacunació davant 

de COVID-19” segons AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)  

 
3 observacions: 1) l'especificació “Notificacions greus” no apareix fins al 5è informe; 2) la 

concreció “Defuncions”, fins al 7è informe: 254 morts… de cop!; 3) fins al 19/10/2021, Eu-

droVigilance ha recollit 28.103 morts pels 447 milions d'habitants de la Unió Europea. El 

“Reino de España” té 47 milions, que representa el 10,51%. I el 10,51% de 28.103 són 2.954. 

Explicació de per què “només” 314? 

Però fins i tot si “només” fossin 314 morts, ¡LA POBLACIÓ HAURIA DE SABER-HO! 
 

COMUNITAT AUTÒNOMA CATALANA 
 

El Departament de Sanitat publica el “Butlletí de Farmacovigilància” http://medicaments.gen-

cat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-de-farmacovigilancia-de-catalunya/ cada dos mesos, 

corresponen l'últim (núm. 4 del vol. 19) al període juliol-setembre (també vacances a l'agost, 

¡sí senyor!). Doncs bé: amb gairebé 10,5 milions de dosis injectades, oficialment no hi ha ha-

gut ni un sol mort. Com que la població a territori català és el 16% de la població del “Reino 

de España”: el 16% de 314 són 50 difunts, i de 2.954, són 472 morts. Doncs no: ZERO!!! 

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-octubre-2021.pdf?x90532
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-octubre-2021.pdf?x90532
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-de-farmacovigilancia-de-catalunya/
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-de-farmacovigilancia-de-catalunya/


USA 
 

*A aquest enllaç es troba un resum setmanal (extret de VAERS) dels morts als USA després de 

rebre una injecció, explicats amb força detall un a un:https://medalerts.org/vaersdb/findfi-

eld.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=CO-

VID19&DIED=Yes 

Obrint-lo ara, lo primer és:  From the 11/5/2021 release of VAERS data: Found 18,461 ca-

ses where Vaccine is COVID19 and Patient Died. Té 1.846 pàgines, a 10 casos per pàgina.  

 

Un quadro resumen a data 211105 de morts segons edat, després de rebre una dosis: 

 
 

Un requadre resum segons grau de gravetat del VAERS de 19/11/2021: 

 
 

INTERROGANT: Quin volum a escala de tot el planeta ha d’haver de morts (un milió?, 

més?) i de danyats greus (una desena de milions? més?) a conseqüència d’haver rebut una in-

jecció d’aquestes? Ajut per calcular-ne una aproximació! GRÀCIES!!! 
 

Barcelona, 2/12/2021     Lluís Botinas, president de Plural-21 lluis.botinas@plural-21.org 
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