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coronavirus Sanitat

redacció
❘ lleiDa ❘ Les conselleries de Sa-
lut i de Drets Socials han de-
cidit reforçar la vigilància en 
els centres de dia de gent gran 
i discapacitats i incrementaran 
els cribratges en els centres que 
estiguin integrats a una resi-
dència tant als usuaris com als 
treballadors. Segons van infor-
mar ahir les dos conselleries, els 
cribratges periòdics seguiran 
la mateixa pauta que les resi-
dències, on des de dimarts s’han 
augmentat d’una a tres les PCR 
setmanals als treballadors no 
vacunats, mentre que els que 
tenen la pauta completa se sot-
meten a una prova a la setmana. 
Drets Socials i Salut pretenen 
així, d’una banda, evitar l’en-
trada del virus en els centres de 
dia sense que per ara hagin de 
tancar. D’aquesta manera, els 
centres integrats a residències 
es mantenen oberts sempre que 
puguin garantir bombolles de 
convivència i espais separats en 
relació amb les residències. Si es 
detectés un brot, continuarien 
oberts sempre que es puguin 
sectoritzar però si la residència 
a què estan adscrits és declarada 
roja hauran de tancar. A banda 
dels cribratges, s’intensificarà 
la vigilància en tots els serveis 
per detectar possibles simpto-
matologies compatibles amb la 
Covid.

A Lleida, segons l’última ac-
tualització de dimecres passat, 

totes les residències estan lliu-
res de coronavirus tret de dos, 
declarades roges: la d’Arbeca, 
amb sis positius que estaven 
vacunats, i la Joviar, de Llei-
da, amb dos residents positius, 
també correctament vacunats. 
En ambdós casos els símptomes 
són lleus.

Quant a les residències, l’ele-
vada transmissió comunitària 
ha obligat a recuperar limita-

cions dels moments més crítics 
de la Covid i a les mesures que 
van entrar en vigor dimarts se 
suma la prohibició de sortides 
de menys de tres dies. 

Els residents que surtin del 
centre hauran de mantenir-se 
en contacte amb una sola bom-
bolla de convivència i hauran de 
sotmetre’s a un test d’antígens 
al tornar. La persona que els re-
culli també haurà de seguir una 

prova en el mateix centre. En 
aquest sentit, el síndic de greu-
ges, Rafel Ribó, va anunciar ahir 
una actuació d’ofici per estudiar 
si l’enduriment de les mesures 
per accedir a les residències per 
a la tercera edat afecten els drets 
dels residents. En aquest sentit, 
ha remès a les conselleries di-
verses preguntes sobre aques-
tes mesures, que han de durar 
catorze dies.

Proves d’antígens aquesta setmana en una residència de Lleida.

centre geriàtric lleiDa

El Govern reforça els cribratges en 
els centres de dia i tanca els ‘rojos’
Els que estiguin associats a una residència amb casos de Covid no podran obrir || 
El síndic obre una actuació per analitzar si afecten drets dels residents

Cinc municipis 
estrenen el        
toc de queda 
sota controls
Alguns interceptats 
ignoraven la mesura

control de Policia Local i Mossos a tàrrega, al tram urbà de la c-14 al seu pas pel Pati.

redacció
❘ tàrrega ❘ Tranquil·litat en la pri-
mera nit de toc de queda a Tàr-
rega i uns altres quatre munici-
pis on va entrar ahir en vigor, 
entre aquests Lleida. Des de la 
mitjanit de divendres i durant 
almenys una setmana, s’aplica 
el toc de queda nocturn, entre la 
1 de la matinada i les 6 del matí, 
en 165 municipis catalans, entre 
els quals s’estrenen la capital 
de l’Urgell, Lleida, Balaguer, 
Mollerussa i Alcarràs i repetei-
xen, per segona setmana, la Seu 
d’Urgell i Tremp, mentre que ha 
caigut a Solsona i Alpicat.

Es tracta de municipis que el 
passat 16 de juliol tenien una 
incidència acumulada a set dies 
de més de 400 casos. Policia Lo-

segre

cal i Mossos van portar a terme 
controls. 

A Tàrrega, fonts policials 
van explicar que la majoria de 
vehicles que circulaven, que 
eren pocs, ho feien per motius 
laborals. 

També van interceptar di-
verses persones al carrer que 
desconeixien que ja estava en 
vigor aquest mesurada. Durant 
el cap de setmana incrementa-
ran els controls per fer complir 
la normativa i van reconèixer 

que s’esperen uns dies amb força 
feina. L’alcaldessa de Tàrrega, 
Alba Pijuan, va celebrar que fi-
nalment s’apliqui la mesura a la 
ciutat perquè “no és la solució 
màgica però ens ajudarà a con-
trolar la pandèmia”.

CAP i hospitals de 
Barcelona, només 
amb activitat urgent

Tests d’antígens 
ràpids als casals  
amb un positiu

Vacunació per als 
catalans residents       
a l’exterior

Alemanya declara 
zona d’alt risc              
tot Espanya

❘ barcelona ❘ El CatSalut ha 
acordat “condicionar l’activi-
tat” dels centres de la xarxa 
pública, ja siguin hospitals o 
CAP, “de manera que s’aten-
gui només aquella activitat 
urgent, emergent i clínica-
ment inajornable” davant 
d’impacte de la cinquena 
onada. La resolució afecta 
principalment Barcelona, 
on els centres sanitaris es-
tan col·lapsats per la Covid. 
A Lleida, de moment, només 
s’ha anul·lat alguna operació 
a l’Arnau de Vilanova.

❘ barcelona ❘ Els departaments 
de Drets Socials i Salut i la 
Creu Roja han habilitat un 
dispositiu mòbil per fer tests 
d’antígens als alumnes i mo-
nitors de casals on es detecti 
un positiu de Covid. Es pri-
oritzaran les activitats amb 
pernoctació, amb la idea que, 
en funció de la disponibili-
tat, també es pugui atendre 
la resta. D’altra banda, val a 
recordar que alumnes i moni-
tors també poden fer-se tests 
a les farmàcies.

❘ barcelona ❘ Els departaments 
de Salut i Acció Exterior han 
posat en marxa la vacunació 
a Catalunya per als catalans 
que resideixen a l’exterior. 
Aquest col·lectiu ja pot de-
manar cita per vacunar-se 
en els diferents punts habi-
litats a Catalunya, però cal 
estar inscrit en el registre de 
catalans a l’exterior i tenir la 
targeta sanitària. En aquest 
sentit, hauran de ser a Ca-
talunya per poder rebre la 
segona dosi.

❘ berlín ❘ Alemanya exigirà 
quarantena a qui entri al pa-
ís des d’Espanya, a excepció 
de vacunats i recuperats de 
Covid, després de requalifi-
car tot el territori, inclsos els 
arxipèlags de les Canàries i 
les Balears, com a zona d’alt 
risc, una decisió que anuncia 
en plena temporada turística 
estival. La quarantena haurà 
de ser de deu dies, que po-
den reduir-se a cinc si al cin-
què dia es presenta una PCR 
negativa.
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guerra d’aigua entre dos nens de Lleida per fer front ahir a la calor.

jorDi echevarria

redacció
❘ LLeiDa ❘ La intensa calor de les úl-
times jornades va començar ahir 
a cedir, després d’un pic d’altes 
temperatures que va disparar 
dijous els termòmetres fins a 
gairebé els 40 graus i va fer que 
els municipis lleidatans copessin 
el rànquing de màximes a Ca-
talunya. La ciutat de Lleida va 
repetir ahir com la més calorosa 
de Ponent, si bé la màxima va 
baixar un grau i es va situar en 
els 38,9 graus a primera hora de 
la tarda. Al contrari, la mínima 
va pujar un punt i es va situar 
en els 19,2 graus a la capital del 
Segrià.

En aquesta ocasió, la calor 
més intensa es va traslladar a 

l’extrem nord-est del territori 
català, on el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya (Meteocat) 
va arribar a registrar fins a 40,6 
graus a l’estació d’Anglès i 40 a 
Banyoles. Van completar el podi 
de màximes catalanes Castelló 
d’Empúries (39,9 graus), Navata 
(39,9), Cabanes, Espolla i Tor-
roella de Fluvià, totes amb els 
termòmetres a 35,9 graus. Al Pi-
rineu es van mantenir estables 
les temperatures, amb màximes 

La calor sufocant dona una treva
el pic d’altes temperatures va començar ahir a cedir i va deixar màximes de fins a 38,9 graus a 
Ponent || Anglès es va convertir en el municipi més calorós de Catalunya, amb 40,6º

meteorologia estiu

de més de 33 graus en munici-
pis com Tírvia. A les cotes més 
altes, a l’estació meteorològica 
de Certascan (2.400 metres), la 
màxima es va situar en els 19,3 
graus. Segons la predicció del 
Meteocat, la calor anirà a menys 
durant el cap de setmana i fins i 
tot arribaran pluges a comença-
ments de la setmana vinent. En 
aquest sentit, avui es preveu que 
la màxima es mantingui entre 
els 31 i els 36 graus, una treva 

en el primer episodi de calor ex-
trema en el que va d’estiu. Per la 
seua part, l’Agència Estatal de 
Meteorologia preveu per avui 
un descens de les temperatu-
res a l’interior peninsular “que 
serà notable a la vall de l’Ebre 
i el Pirineu”, mentre que aug-
mentaran a l’àrea mediterrània. 
Allà, les màximes superaran els 
36 graus (amb 40 a Múrcia, Al-
meria i Màlaga) i també a les 
Canàries.

previSió
La calor anirà a menys 
durant el cap de setmana i 
fins i tot arribaran pluges a 
començaments de setmana

La Marxa de la 
Llum reuneix 
més de 100 
participants
Recapta fons per a 
habitatges a l’Índia

activitats solidaritat

La caminada va sortir de l’ermita del peu del romeu i va arribar fins a l’ermita de Butsènit.

❘ LLeiDa ❘ Prop de 120 persones 
van participar ahir en la sego-
na edició de la Caminada de la 
Llum pel Camí de Sant Jaume 
organitzada per la Fundació Vi-
cenç Ferrer i el Centre Excursi-
onista de Lleida. El recorregut, 
de 9 quilòmetres de distància, 
va començar a l’ermita del Peu 
del Romeu, al carrer Major, i va 
acabar a l’ermita de Butsènit.
De la mateixa manera que en 
l’edició de l’any 2019, es tracta 
d’una caminada solidària en la 
qual es recapten els 10 euros 
que costa la participació de les 
cites organitzats a Lleida, Igua-
lada, Molins de Rei, Tarragona i 
Sant Cugat, per col·laborar amb 

aMaDo forroLLa

la Fundació Vicenç Ferrer en 
el finançament d’una colònia 
d’habitatges per a famílies en 
situació de pobresa a l’Índia. A 
causa de les restriccions la sor-
tida va ser escalonada en grups 

de deu persones i en aquesta 
ocasió no hi va haver avitua-
llament al punt d’arribada. Els 
participants van poder tornar 
Lleida amb un autobús habili-
tat per l’ajuntament de Lleida. 

La Fundació Vicenç Ferrer ha 
construït més de 70.000 cases 
a l’Índia i ha invertit més de 3,5 
milions d’euros en projectes de 
sanitat i educació, entre altres 
iniciatives.

ryanair no podrà 
deixar maletes 
en un vol diferent 
al del passatger

turisme

❘ barceLona ❘ El Tribunal Su-
prem ha anul·lat la clàusula 
de l’aerolínia irlandesa Rya-
nair que permetia trans-
portar l’equipatge en un vol 
diferent al del passatger, al 
considerar que es regeix per 
unes “inconcretes i absoluta-
ment inespecífiques circums-
tàncies de seguretat o ope-
rativitat”. En una sentència 
coneguda ahir, la Sala Civil 
també declara nul·la la sub-
missió al dret irlandès de la 
interpretació dels termes del 
contracte, la qual cosa podia 
“obstaculitzar” possibles re-
clamacions, i va retreure a 
Ryanair que introdueixi una 
clàusula incompleta que pot 
confondre el consumidor, 
perquè dona a entendre que 
únicament s’aplica al con-
tracte la llei irlandesa.

n El Servei Meteorològic de 
Catalunya (Meteocat) cele-
bra els 25 anys de la seua re-
cuperació, coincidint també 
amb el centenari. L’entitat va 
ser creada el 31 de març del 
1921 per la Mancomunitat 
de Catalunya. Cinquanta-set 

anys després de suspendre’s 
aquest servei, va tirar enda-
vant la reestructuració del 
departament de Medi Am-
bient, a partir del qual es va 
constituir la subdirecció ge-
neral de Qualitat de l’Aire i 
Meteorologia.

El Meteocat compleix un quart  
de segle de la seua recuperació

temperatureS

LOCALITAT º C

Lleida 38,9

Tremp 38,3

Mollerussa 37,5

oliola 37,3

vilanova de Segrià 37,1

La Pobla de Segur 36,6

organyà 36,6

Torres de Segre 36,4

algerri 35,5

aitona 35,4

La Seu 34,1

el Pont de Suert 33,5

Tírvia 33,3

alinyà 31,3

espot 18,2
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