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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Salut espera pel cap de setmana el 
pic d'ingressos hospitalaris i insta 
les embarassades a vacunar-se 
Argimon recorda que hi ha 90.000 cites disponibles per rebre 
el vaccí i veu "útil'' el certificat sanitari per a certes activitats 
Barcelona 
AGÈNCIES 
En una roda de premsa junta
ment amb la portaveu de Govern, 
Patrícia Plaja, i el conseller d'el In
terior, Joan Ignasi Elena, el titular 
de Salut, Josep Maria Argimon, 
va p~onosticar que aquest cap de 
setmana s'arribarà "a una estabi
lització" de les hospitalitzacions i 
que , a partir d'aquí, "el nombre 
d'ingressos no superarà a les al
tes", condició necessària perquè 
vagi descendint la corba. 

Els ingressos a les UCI, però, 
segueixen creixent, encara que a 
menor ritme, i ja arriben als 558 
crítics per Covid-19 (9 més que el 
dia abans), de manera que el pic 
en aquestes unitats trigarà una 
setmana a arribar, segons les pre
diccions de el Departament de 
Salut. 

El conseller de Salut, Josep 
Maria Arg1mon, va fer una crida 
perquè les dones embarassades 
es vacunin per la forta incidència 
del Covid entre els col·lectius més 
joves. Així, va subratllar que la se
va vacunació és "segura" i que el 
virus les pot afectar igual que la 
resta de persones. "La pandèmia 
està afectant la gent jove, i les 
embarassades ho són", va insistir. 
Argimon també va recordar que 
Salut va afegir ahir 150.000 no
ves cites, de les quals encara en 
queden 90.000 disponibles. Tot 
i això, va voler deixar clar que a 
Catalunya "no hi ha dificultats per 
vacunar". 

Argimon va subratllar que la 
principal solució és la vacunació 
i va instar la ciutadania a aprofi
tar la nova tongada de cites. De 
fet, del total ja n'hi ha 67.000 de
manades, per això el conseller va 
insistir en què és una bona opor
tunitat de trobar hora per aquella 
gent que encara no ho ha pogut 
fer. 

A més, ho va lligar directament 
amb la possibilitat de disposar 
d'un certificat de vacunació Covid 

Una nova sessió de cribratges d'automostra 
per a joves de Lleida d'entre 16 i 30 anys 
La plaça del Pati de les Comèdies de Lleida, al costat de l'Institut d'Estudis llerdencs, va acollir 
ahir, de 19 a 22 hores, una nova jornada de cribratges d'automostra adreçada a joves de 16 a 30 anys 
per tal d'aturar la progressió dels contagis entre aquest grup de població. Els cribratges estaven 
impulsats per l'Ajuntament de Lleida i Creu Roja Lleida fOTO: Núria Garcia 

que limiti l'accés dels no vacunats 
a certes activitats. Un tema que 
veu "útil" però, a la vegada, pre
matur, ja que queda encara molta 
gent per vacunar. A més, el titu
lar de Salut va afegir que aquest 
no pot ser "discriminatori" i que 
a l'hora de recomanar la vacuna 
sempre han optat per la "persu
asió" i no pas per la "obligació". 
"Quan tinguem la feina feta, ens 
plantejarem el certificat", va asse
gurar. Tot i això, Argimon va apel
lar a la responsabilitat de la gent, 

sobretot pel que fa a les persones 
que treballen en un entorn sanita
ri o residencia l. 

VACANCES DELS SANITARIS 

Preguntat pel possible ajorna
ment dels professionals sanitaris, 
Argimon va remarcar que són "un 
dret que ningú vol vulnerar". Això 
sí, va explicar que s'han d'atendre 
una sèrie de persones i veure amb 
quins recursos humans es pot fer. 

Tot i això, va recordar que la 
càrrega de cada centre mèdic és 

"diferent" i que s'haurà de veure 
com ho gestionen. "Espero i desit
jo que no hàgim de tocar les va
cances", va assenyalar. 

Finalment, preguntat per la ul
tima resolució de la setmana pas
sada, a partir de la qual es forma
litza la priorització assistencial de 
pacients amb Covid-19, Argimon 
va deixar clar que sempre es fa a 
criteri dels professionals. "És una 
cosa que ja es fa, però que s'espe
cifica perquè estem en una situa
ció excepcional", va dir. 

El TSJC avala 
la pròrroga del 
toc de queda en 
163 municipis 
fins al 6 d'agost 
El Tribunal Superior de Justí
cia de Catalunya va avalar ahir 
la pròrroga del, toc de queda 
nocturn fins al 6 d'agost a 163 
municipis catalans que ha de
manat la Generalitàt. Així, es 
prohibeix la mobilitat noctur
na no obligada entre la 1 i les 
6 de la matinada, es prohibei
xen les trobades superiors a 
deu persones no convivents 
i es limita l'aforament màxim 
dels serveis religiosos i fune
rals al70%, amb un màxim de 
1.000 persones. Al llistat hi ha 
Lleida, Balaguer, Mollerussa i 
la Seu d'Urgell, entren Alpicat 
i Solsona,. i ja no hi són Tàrre
ga, Alcarràs i Tremp. 

Catalunya segueix 
en zona de 
màxima alerta al 
mapa de la UE 
Catalunya es manté a la zona 
de màxima alerta pels con
tagis al mapa de la Unió Eu
ropea sobre el Covid-19 per 
tercera setmana consecutiva, 
segons les darreres dades del 
Centre Europeu de Prevenció 
i Control de Malalties. Pràc
ticament tot l'estat espanyol 
també està en aquesta zona, 
mentre que França, Itàlia i 
Grècia registren un augment 
destacat de les infeccions. Xi
pre continua liderant a la UE 
en nombre de contagis. 
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Fins a 40.800 
participants en 
les activitats de 
lleure de Lleida 
i el Pirineu 
Les entitats que organitzen ac
tivitats de lleure a les comar
ques de Lleida i l'Alt Pirineu i 
Aran han notificat al Departa
ment de Drets Socials un total 
de 1.120 activitats per aquest 
estiu. Fins ara, s'hi han inscrit 
34.000 infants i joves, 5.800 
monitors/es i dirigents i 1.000 
persones de suport, un total de 
48.800. La gran majoria parti
cipen en algun dels 511 casals 
d'estiu. La resta d'activitats es 
reparteixen en 253 acampa
des, 190 colònies, 123 rutes i 
43 camps de trebaii.Les enti
tats d'educació en el lleure, as
sociacions educatives juvenils, 
associacions de famílies i insti
tucions organitzadores poden 
notificar les activitats a la Direc
ció General de Joventut fins a 7 
dies abans de l'inici, de mane
ra que les xifres encara poden 
créixer les properes setmanes. 
Amb 7.000 persones inscrites 
entre participants i dirigents, 
el Pallars Sobirà és la comarca 
amb més assistència, seguida 
del Segrià (6.600), Cerdanya 
(5.200), Solsonès (4.200), Pa
llars Jussà (4.000), Noguera 
(3.500), Alt Urgell (2.700), Alta 
Ribagorça (2.600), Pla d'Urgell 
(1.400), Urgell (900), Garrigues 
(800) i Aran (450). 

No hi haurà 
nous grups 
d'FP a Lleida 
durant el 
curs vinent 
El Departament d'Educació in
crementarà en 4.215 places i 
60 grups de Formació Profes
sional de grau mitjà de cara el 
curs vinent, però cap d'aques
tes noves vacants serà a la de
marcació de Lleida. Segons va 
explicar el Departament d'Edu
cació, durant els darrers anys 
s'havien creat moltes places 
d'aquest tipus a Ponent, així 
que enguany no hi havia neces
sitat d'afegir-ne de noves. Els 
60 grups que s'han creat arreu 
de Catalunya serviran per do
nar resposta al creixement im
previst del 23% en les sol·lici
tuds en relació al curs anterior. 

Un grup de 25 joves participen en el camp de treball de la 
Fundació Verge Blanca al Castell dels Templers de Gardeny 
El grup de 25 nois i noies que han participat en el camp de treball de la Fundació Verge Blanca al Castell dels Templers al turó de 

Gardeny van acabar ahir la seva activitat. El camp de treball els ha permès fer una aproximació al coneixement del castell i l'Ordre de 

Temple, així com a l'arqueologia. Aquests dies el jovent ha fet accions de neteja a diversos espais del recinte del castell templer i també 

han combinat propostes de lleure. La regidora Mariama Sall va visitar els joves durant aquesta darrera jornada /FOTO: Aj_. de lleida 

Infants inquiets 

FOTO: Ajuntament de lleida I Tres joves jugant al Chessbotic 

Lleida 
REDACCIÓ 

l'Ajuntament de Lleida va organit
zar l'escape room Chessbotic per 
als joves que participen en el pro
grama Estiu de Joc 2. L'activitat 
combina la robòtica i els escacs i 
es treballen aquests dos àmbits, 
alhora que s'aprenen conceptes 

que hi estan relacionats. L'acti
vitat és un projecte sorgit de la 
col·laboració entre I'Smart School 
i l'acadèmia d'escacs Josep Oms i 
es va fer aquest dimecres, a l'Es
cola Països Catalans. 

Per a jugar al Chessbotic no 
cal saber escacs ni robòtica, ja 
que és una proposta formativa 

FOTO: Aj. de lleida I L'activitat combina escacs i robòtica 
- - ---- ·--·--·----------· 

que precisament busca ensen
yar sobre el joc i la gamificació i 
la robòtica. Està dissenyat per a 
primària, a partir de 3r, i secun
dària. El desenvolupament del joc 
s'estructura en tres parts. Abans 
de començar es fa una explicació 
de la missió i les regles del joc i es 
configuren els equips, a l'atzar. Al 

final es fa un tancament per gau
dir de la victòria, ja que guanya 
tothom o perd tothom. 

Es necessita l'aportació dels 4 
grups per a aconseguir la missió i 
el fil principal del joc tracta de la 
solidaritat, l'amistat, el treball en 
equip, de compartir les emocions 
i d'ajudar als altres. 
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