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.Lleida ja ha superat el pie de contagis de Covid i els casos entre els quinze i quaranta anys comencen a baixar. En una 
setmana, s'han detectat 84 positius menys diaris, pero Salut alerta que la situació assistencial continua sent "crítica" 
a tot Catalunya. A la província ja són 72 els ingressats, 18 a l'UCI, i la niajoria no estan vacunats o tenen una dosi. 
······························ ..•. ...... ................... ...... .................................. ...................... ........ ..... ....................................................... ~ .................................... .. .................................................................................................................. ... ..................................... . 

CORONAVIRUS SANITAT 

Salut confirma que Lleida ha superat 
el pie de contagis, que van a la baixa 
La situació a les UCI és "crítica" i no millorara fins "ben entrat'' l'agost 
M.MARQUI!S 
1 LLEIDA 1 El director de !'Agencia 
de Salut Pública, Xavier Lleba
ria, va confirmar ahir que les 
regions sanitaries de Lleida i 
el Pirineu han superat el pie de 
contagis de Covid de !'actual 
onada, després que la setmana 
passada el conseller de Salut, Jo
sep Maria Argimon, expliqués 
que la província va amb retard 
respecte a l'evolució a la resta 
de Catalunya. I és que durant 
!'última setmana, els positius 
han disminui't un 33 per cent, 
de 254 a 170 diaris, i les urgen
cíes ateses a !'hospital Arnau de 
Vilanova i al Centre d'Urgencies 
d'Atenció Primaria (CUAP) de 
Prat de la Riba s'han mantingut 
estables, amb 861 en els últims 
set dies. 

PETIT REPUNT 

Salut alerta que hi ha un 
lleuger augment de casos 
en majors de 70 anys tant 
a Catalunya com a Lleida 

"El pie a Lleida i el Pirineu 
s'ha assolit i la tendencia epi
demiologica és de baixada", va 
afirmar ahir Llebaria en roda 
de premsa i va afegir que "igual 
que a la resta de regions sanita
ries, on hi va haver un augment 
de casos entre els 15 i 40 anys, 
ara estan disminuint". A més, 
també estan decreixent els in
dicadors i a Lleida i el Pirineu la 
velocitat de contagi ja esta per 
sota de 1'1, amb 0,98 i 0,92, i el 
risc de rebrotes va situar en els 
754 punts (-18) i 865 punts (-37), 
respectivament. 

Tanmateix, Llebaria va des
tacar que hi ha una "lleugera" 
pujada de contagis a partir deis 
70 anys, tanta Catalunya com a 
Lleida, pero que no esta relacio
nada amb un augment de casos 
en residencies. Ahir es van con
firmar 2.871 casos, 115 al pla i 
20 al Pirineu, i 23 defuncions, 
cap a Lleida. 

"La incidencia acumulada a 
set dies representa el45 per cent 
deis contagis de la incidencia 
a catorze dies, per la qual co
sa es confirma una tendencia 
decreixent", va assenyalar el 
responsable de !'Agencia de Sa
lut Pública, encara que va des
tacar que la situació assisten
cial és "crítica" i no es preveu 
un alentiment en les UCI, amb 
510 persones (+20), fins "ben 
entrat'' l'agost. 

Arriben 24.104 dosis 
a la província i les 
vacunacions sense 
cita continuen 
• Les regions sanitaries de 
Lleida i del Pirineu han rebut 
aquesta setmana 24.104 dosis 
de vacunes contra la Covid, 
de les quals 18.444 són de Pfi
zer; 4.699, de Moderna i 961, 
d'AstraZeneca. A la província, 
el 55,6 per cent de la població 
esta immunitzada i el61,5 per 
cent té una dosi. Per continuar 
augmentant la cobertura, Salut 
va organitzar ahir una nova 
marató de vacunació sense cita 
previa per a usuaris del CAP 
Onze de Setembre de Lleida 
majors de quaranta anys, on 
van acudir vuitanta persones. 
Per aquesta setmana, es pot 
demanar cita per avui al matí 
a Mollerussa, per avui i diven
dres a Tremp; per divepdres a 
la Seu i per avui, dijous i di-

CAMPANYA DE VACUNACIÓ 

vendres a Vielha. Usuaris majors de 40 anys del CAP Onze de Setembre es van vacunar ah ir sen se cita previa. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu-Aran 
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DEFUNCIONS 
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CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA 
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DATA RISC DE REBROT RT''1 INCIDENCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA 
% PCRITA POSITIVES EN 7 DI ES DO SI .. • . . .. . . . . . . 

16/07-22/07 754 865 0,98 0,92 370,49 433,36 5.128 720 14,87 19,08 

09/07-14/07 1.012 1.110 1,56 1,25 389,16 492,38 6.417 1.499 17,31 17,57 

02/07-08/07 791 1.179 2,29 1,68 248,98 384,40 10.977 2.195 13,11 15,24 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia (2) 831 segons !'estadística d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS CASOS 011.377 CASOS ·- .!.054 CASOS 9 .178.235 
MORTS (2) MORTS 22.432 MORTS 81.268 MORTS 4.163.622 
IMMUNITZATS 5Sl6% IMMUNITZATS 55l2% IMMUNITZATS 54l7% IMMUNITZATS 13l84% 

Actualment, el 57,4 per cent 
deis llits d'UCI !'ocupen pacients 
Covid, que es repeteix a Lleida, 
on ahir hi havia 18 encomanats 
crítics (+2) i 12 per altres pa
tologies, i a causa del "retard" 
a Ponent, !'hospital Arnau de 
Vilanova preveu fins a tres set
manes d'augment d'ingressats. 
Ahir n'hi havia un total de 56 
(+2), la gran majoria no vacu
nats o amb una dosi, mentre 
que al Pirineu eren 16 (+2). A 
tot Catalunya eren 2.200 (+ 13). 
L'edat mitjana dels ingressats 
a planta és de cinquanta-nou 
anys i a les UCI se situa en els 
cinquanta-quatre. 

Test del contacte estret 
En un altre ordre de coses, 

Salut ha posat en marxa el qües
tionari web "Soc contacte es
tret?" perque qualsevol persona 
pugui verificar en menys d'un 
minut si és un contacte estret 
d'un positiu de Covid. El resul
tat es coneix al finalitzar el test 
i, si fa falta, s'indica les mesures 
que cal prendre. 

ParaHelament, Salut ha envi
at uns tres milions de missatges 
al mobil per alertar sobre el risc 
de contagi en majors de qua
ranta anys. 
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SI SENA ONADA 

Un centenar d'actes per incomplir 
el toe de queda i altres mesures · 
El cap de setmana, a Lleida, Balaguer, Tarrega, Mollerussa, Alcarras, la Seu i Tremp 
11 A Catalunya es dupliquen i la majoria, pel confinament nocturn 

M. MARQU~S 1 AG~NCIES 
ILLEIDA 1 Els Mossos d'Esquadra 
i les policies locals de Ponent i 
del Pirineu Occidental van ai
xecar entre divendres passat i 
diumenge un total de 104 actes 
per incomplir les restriccions 
perla Covid, principalment sal
tar-se el toe de queda d'1.00 a 
6.00 hores, o no portar masca
reta, segons va confirmar ahir 
el portaveu deis Mossos, el co
missari Joan Caries Molinero. 
Fonts del cos van assenyalar 
que no tenien constancia de cap 
festa iHegal a Lleida. 
· El confinament noctum -que 
afecta els municipis de més de 
5.000 habitants amb una inci
dencia superior de 400 casos de 
Covid per 100.000 habitants en 
set di es- esta en vigor a Lleida, 
Balaguer, Tarrega, Mollerussa, 
Alcarras, la Seu i Trernp. A la 
capital de l'Urgell, es van ai
xecar 12 actes per incomplir 
el toe de queda. 

ta, i la resta per altres circums
tancies, com és l'incompliment 
de l'aforament, deis horaris de 
tancament en establiments fi
xat a les 00.30 hores o la cele
bració de botellons al carrer o 
als espais públics. 

Així dones, es van portar 
-a terme setanta controls més, 
en els quals van participar 497 
agents. Pel que fa a les inter
vencions, aquestes es van cen-

trar en diferents punts. En el 
cas de la ciutat de Barcelona 
es van dur a terme a les platges 
del Somorrostro, a la Barce
loneta, al passeig del Born i a 
les zones del MACBA i les Tres 
Xemeneies. 

Quant a la resta del territori 
catala, es van fer intervenci
ons als municipis de Tarrago
na, Castellter~ol, Sant Caries 
de la Rapita, Gironella, Gurb, 

Llívia i Hostalets de Pierola, 
entre d'altres. Tenint en compte 
el perfil de les persones san
cionarles, pel que fa al cas de 
Barcelona la gran majoria eren 
estrangers que desconeixien les 
mesures. 

A la resta de punts, les perso
nes desallotjades, sancionarles 
o advertirles tenien un perfil 
més autocton i eren de les ma
teixes poblacions. 

A tot Catalunya, durant 
aquest últim cap de setmana, 
els M os sos, juntament amb les 
policies locals, van interposar 
1.411 sancions, practicarnent 
el doble que el cap de setrnana 
anterior, quan van ser 710. La 
majoria de les multes van ser 
per l'incompliment de les res
triccions de mobilitat en horari 
de confinament nocturn, con
cretarnent 912. També es van 
interposar 160 sancions per un 
ús indegut o no portar mascare- lmatge d'un control de la Guardia Urbana a Lleida ciutat durant el toe de queda. 

Els sanitaris de baixa pel 
virus es dupliquen a 
Ponent i ja són quaranta 
M. MARQUES 
ILLEIDAI Un total de quaranta sa
nitaris del pla de Lleida estan de 
baixa a !'infectar-se de Covid, el 
doble que fa una setmana. Se
gons dades de l'Institut Catala 
de la Salut (ICS), dinou són de 
!'hospital Arnau de Vilanova; 
catorze, del Santa Maria i set 
de l'Atenció Primaria de la regió 
sanitaria de Lleida. 

Per intentar reduir aquestes 
baixes laborals, que coincidei
xen amb les vacances i l'aug
ment de l'activitat assistencial 
perla Covid, l'ICS preveu va
cunar aquesta setmana els con
vivents majors de 16 anys dels 
professionals sanitaris deis hos
pitals de Lleida. Aquesta mesu
ra ha estat molt reivindicada da
vant del nombre d'empleats que 
estan de baixa al contagiar-se 
de la Covid en el seu entorn 

familiar, més de mil a tot Ca
talunya. Representants d'UGT 
dels sanitaris van denunciar que 
alguns hospitals catalans ja ho 
fan des de fa setmanes, mentre 
que des de Metges de Catalu
nya van considerar que s'hauria 
d'haver dut a terme al principi, 
juntament amb la vacunació a 
sanitaris. 

Evitar anul·lar vacances 
Davant de la previsió d'un 

augrnent d'ingressats per Co
vid a l'Arnau durant les prope
res setmanes, queja ha causat 
la suspensió d'operacions i de 
consultes externes davant de la 
dificultat de disposar de perso
nal, des de la direcció de !'hos
pital van afirmar que }"'última 
mesura" que voldrien aplicar 
seria la suspensió de les vacan
ces deis sanitaris. 

Estrangers sense targeta 
sanitaria no poden tenir 
el passaport de vacuna 
1 BARCELONA! Ciutadans estran
gers que s'han vacunat a Cata
lunya pero que no disposen de 
targeta sanitaria no poden ob
tenir el passaport europeu ql!e 
acredita la seua immunitat. Es 
una situació que afecta perso
nes residents al territori pero 
que no apareixen al sistema 
sanitari públic i que, per tant, 
no poden accedir al portal que 
perrnet obtenir el passaport, 
La Meva Salut. Entre l'abril i 
el maig el Govern va obrir un 
registre per als estrangers que 
no tenen targeta sanitaria amb 
l'objectiu de vacunar "tothom 
que viu aquí" i s'hi van apun
tar 5.700 persones, encara 
que es desconeix l'afectació 
de residents a Lleida. Segons 
Salut, s'ha vacunat 1.315 de 
vulnerables, la majoria perso
nes sense llar, i 8.143 persones 

que treballen a la carnpanya 
de la fruita. 

D'altra banda, la secretaria 
de Salut Pública, Carmen Ca
bezas, va descartar que s'obli
gui la població a vacunar-se, 
va indicar que al setembre 

SENSE OBLIGATORIETAT 

Salut descarta que 
s'obligui la població 
a vacunar-se del 
coronavirus 

podría estar vacunada més 
del 70 per cent de la població 
amb pauta completa i va afir
mar que l'objectiu és vacunar 
als de dotze a setze anys, amb 
Pfizer o Moderna, "com més 
aviat millar". 
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Sanitat dubta 
ara sobre la 
tercera dosi 
1 MADRID 1 La secretaria d'Estat 
de Sanitat, Silvia Calzón, va 
explicar ahir que el ministeri 
espera reunir "més eviden
cia científica" abans de de
terminar el "quan i a qui" se 
li administrara una tercera 
dosi de la vacuna contra la 
Covid. Així es va pronun
ciar després que la ministra 
de Sanitat, Carolina Darías, 
assegurés divendres passat 
que "tot apunta" que s'admi
nistrara una "tercera dosi de 
refor~", si bé va reconeixer 
que encara no s'ha determi
nat "quan" comen~ara a sub
ministrar-se. Des del depar
tament de Salut assenyalen 
que no hi ha prou literatu
ra científica sobre aquesta 
qüestió. 

lmmunitat per 
anaralbarales 
Canaries i Galída 
1 SANTA CRUZ 1 Galícia i les Ca
naries han establert l'obliga
torietat de sol-licitar el certi
ficat que acredita la vacuna
ció contra la Covid per poder 
entrar en locals d'hostaleria. 
Galícia va comen~ar a apli
car-ha dissabte passat i ahir 
ho va fer Canaries, que va 
ampliar els espais a recintes 
esportius i culturals tancats. 
De moment, Catalunya des
carta aquesta mesura. Així 
mateix, el ministeri de Sa
nitat va confirmar ahir que 
}'actual onada comen~a a 
alentir-se, tot i que va avi
sar que la situació encara és 
"molt delicada", ates que la 
incidencia a catorze dies se 
situa en els 700,1 casos per 
cada 100.00 habitants. 

Detecten 
dos brots a la 
presó Brians 1 
1 BARCELONA 1 El departament de 
Justícia ha detectat dos brots 
de Covid al centre peniten
ciari Brians 1, a Sant Esteve 
Sesrovire1¡. 

Segons detalla la Genera
litat, hi ha un total de vint
i-vuit interns positius, deis 
quals cinc estan ingressats 
a la infermeria, dotze són el 
modul5, nou al modul4, un 
intern a la unitat psiquiatrica 
i un ingressat a la infermeria 
dejoves. 

Arran d'aixo, els moduls 
més afectats han quedat a1-
llats, i s'han suspes totes les 
visites al conjunt de la presó. 
Les restriccions no afecten 
els reclusos de la unitat se
mioberta, que poden sortir 
a treballar. 
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