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Els hospitals del Pirineu oferiran als 
pacients vacunar-se amb Janssen 
Els acompanyants d'entre 40 i 65 
anys també se'n podran beneficiar 
l'Hospital Comarcal del 
Pallars, situat a Tremp¡ la 
Fundació Sant Hospital, a 
la Seu d'Urgell; !'Hospital 
de Cerdanya, a Puigcerda; i 
I'Espitau dera Val d'Aran, a 
Vielha, han estat habilitats 
pel Departament de Salut 
com a centres de vacunació. 

Tremp 
ACN 

Així, des d'aquesta setmana po
dran rebre el vaccí monodosi 
Janssen les persones de més de 
40 anys que no hagin estat va
cunades, no hagin passat el Co
vid-19, o en el cas de menors de 
65 anys, que faci més de dos me
sos que l'hagin patit. 

D'aquesta mesura se'n podran 
beneficiar els pacients i acom-
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panyants de les arees de consul
tes externes, hospitalització, hos
pital de dia o rehabilitació, així 
com els acompanyants de menors 
o de persones vulnerables que 
s'hagin de vaccinar o que estiguin 

ingressades. 
L'opció de vacunació no s'ofe

rira a urgimcies o altres arees 
assistencials com ara quirOfans 
d'aquests centres sanitaris. Cal 
recordar que el vaccí de Janssen 

Un microbióleg alerta que veu 
difícil arribar a la immunitat grupal 
Barcelona 
EFE 

El cap de Microbiología de !'Hos
pital Germans Trias i Pujol, Pe
re-Joan Cardona, va avisar ahir 
que !'actual variant delta de l'co
ronavirus és pitjor que la de l'any 
passat i va advertir que l'estiu de 
2022 encara no sera com el de 
2019 i que probablement no es 
podra adquirir la immunitat de 

grup. En una entrevista a l'emis
sora RAC-1, Pere Joan Cardona va 
dir: "El que no es vacuni el té real
ment fotut, és molt pitjor el virus 
de ara que el de l'any passat". 

"Amb els números que te
nim ara és impossible tenir una 
immunitat de ramat tal com la 
tenim entesa, d'eradicar la cir
culació de virus", va remarcar el 
microbioleg, qui va reconeixer 

que "com més gent es vacuni, 
menys circulara el virus, encara 
que la idea que l'estiu de 2022 
sera com el del 2019 ens la po
dem treure del cap". 

"El certificat covid és un incen
tiu, pero no sé fins a quin puntes 
pot demanar. Tot i que no es pot 
exigir perque no tothom ha tin
gut temps de vacunar-se, pero a 
l'hivern ja si. Pot ser útil", va dir. 

és monodosi i que, per tant, qui 
aprofiti aquesta facilitat obtindra 
immediatament el passaport eu
ropeu de vacunació a través de La 
Meva Salut. 

Aquesta és una de les estrate
gies emmarcades en la campanya 
que ha impu lsat el Departament 
de Salut per ta l d'augmentar la 
cobertura poblacional durant el 
mes d'agost. 

En aquest sentit, des del dia 10 
s'ha obert la possibilitat de vacu
nar-se sense cita previa als ma
jors de 12 anys en diferents punts 
del territori. L'objectiu és facilitar 
que la tornada a l'entorn educa
tiu, escoles, centres de formació 
i universitats, a més deis llocs de 
treball, el mes de setembre sigui 
més segura, augmentant la co
bertura de la vaccinació. 

A la regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i Aran s'han administra! 
fins ara 47.340 prime res dosis 
i 38.119 segones, amb un total 
de 42.751 pautes completes, el 
60,8% de la seva població total. 
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Demanen estudiar 
la immunitat deis 
sanitaris per instar 
a una tercera dosi 
El Sindicat d'lnfermeria SATSE 
demana a les administracions 
públiques que analitzin el grau 
d'immunitat del cof.lectiu sa
nitari per valorar la possibilitat 
d'administrar una tercera do
si de la vacuna contra el Co
vid-19. El sindicat considera 
necessari refor~ar les mesures 
de protecció existents i adop
tar-ne de noves. 

Cefectivitat del 
vaccí de Pfizer 
minva més rapid 
n 

:a 

La pauta completa de la vacu
na de Pfizer és inicialment més 
efectiva contra la Covid provo
cada per la variant Delta que 
la d'AstraZeneca, tot i que !'efi
cacia de la primera decau més 
rapidament, segons un estudi 
preliminar liderat per experts 
de la Universitat d'Oxford. Tam
bé van constatar que· una dosi 
de Moderna té una eficacia 
davant la variant delta " igual o 
més gran" que les altres dues. 

La Inspecdó de 
Treball detecta 555 
infraccions en els 
ERTO a Catalunya 
La lnspecció de Treball ha de
tectat 555 infraccions en Expe
dients de Regulació Temporal 
d'Ocupació (ERTO) a Catalun
ya, segons dades del Ministeri 
de Treball fins a 1'1 de juny de 
2021. L'import de les sancions 
imposades a empreses catala
nes ascendeix a 2.351.954,58 
euros. 
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La Mostra de Cinema 
Fantóstic/ 'Galacticaf 1 

rinde homenaje este 
año a Stephen King 
El certamen de Tarrega pasa de tres 
jornadas a toda la semana próxima 
La Mostra de Cinema 
Fantastic 1 de Terror de 
Ponent, 'Galacticat', celebra 
su octava edición del 23 al 
29 en el Cinema Majestic 
de rarrega y contará con 
Judith Colell y Miguel García 
Borda, entre otros. 

Lleida 
ANDRÉS RODRÍGUEZ 
La principal novedad de esta nue
va entrega es que pasa de tres 
días a tener una duración de toda 
la ,semana ya que, a fin de garan
tizar la seguridad del público, se 
ha programado más de un pase 
para aquellas películas que pue
den despertar mayor interés, co
mo 'Zebra Girl' de Stephanie Zari 
o 'Jakob's Wife' de Travis Stevens. 

El nombre propio en el que se 
centra la octava edición es el de 
Stephen King, porque el 'Galacti
cat' quiere rendir homenaje a la 
figura del autor del 'Resplandor'. 
Por ese motivo se proyectarán 
dos de sus obras más reconocidas 
adaptadas al cine: 'Misery' y 'Ca
rrie'. Esta convocatoria va desti
nada a los cinéfilos, en especial a 
los amantes de la ciencia-ficción, 
y mantlene la voluntad de acer
car el pasado, el presente y el fu
turo del mejor género fantástico 

El Mostremp 
exhibe fotos y 
carteles de sus 
diez ediciones 
La décima edición del Mostremp 
está teniendo una buena acogida 
por parte del público desde su in
auguración con un acto conduci
do por los actores de teatro Mag
da Borrell y Ferran Castells en el 
que se ofreció un repaso a los 
diez años de festival de cine rural 
con un montaje de los carteles y 
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con títulos clásicos de culto y pre
miados estrenos del momento. 

'Galacticat' propone una edi
ción híbrida que maridará las ac
tividades virtuales por Internet 
con las presenciales. Para descen
tralizar las actividades, la terraza 
del Teatre Ateneu se convertirá 
en una sala de cine a la fresca. 

Para el fin de semana se conta
rá con el jurado: la presidenta de 
la Academia del Cinema Catala, 
Judith Colell; el actor Miguel Gar
cía Borda, de producciones como 
'Jamón, Jamón' o 'El secreto de 
Puente Viejo'; el cineasta Dani Vi
llanueva, ganador del un Goya, y 
el crítico de cine, Pep Prieto. 

fotos de las anteriores ediciones. FOTO: Jordl Urlach 1 El acto inaugural resultó de lo más ameno 

Elisenda Roca se estrena 
como la voz del concurso 
'Saber y Ganar' de La 2 
La periodista Elisenda Roca se 
estrenará como la voz del vete
rano concurso de televisión 'Sa
ber y Ganar', que ofrece La 2, 
el próximo lunes 23 de agosto, 
sustituyendo a Juanjo Cardenal, 
que se jubiló el pasado julio tras 
24 años en el programa. 

Roca, con una larga experien
cia en concursos culturales, fue 
la presentadora de 'Cifras y Le
tras', también en La 2, durante 
seis temporadas en la década de 
los años noventa del siglo pasa
do, obteniendo diferentes pre-

mios como la Antena de Oro, un 
Ondas y un TP de Oro, según ha 
informado este jueves RTVE. 

La también escritora será a 
partir del próximo lunes la voz 
de las diferentes secciones del 
programa, desde la Calculadora 
Humana al Reto, que durante 
más de dos décadas fueron el 
campo de acción del carismáti
co Juan jo Cardenal, considerado 
"el sabio invisible. Roca ha mos
trado su alegría por poder volver 
a la televisión pública después 
de tantos años. 

CRITICA CINEMA 

Compte amb els herois ••• 

L a historia. Marsella, Fran~a, 
avui. Bill Baker, treballador 
dur i pare més que amantís

sim, viatja a la ciutat francesa per 
treure la seva fi lia de la presó, acu
sada d'un violent crimen la perso
na del seu xicot... 
Les formes. Que tot un director 
compromes com el Tom McCar
thy (New Jersey, 55 anys) s'avin
gui a tractar el suadíssim tema (i 
subgenere de thriller trilero) com 
el del 'pare-vin
dicatiu-que-bus

romantic, que dispara el metratge 
enlla de les dues horetes i escaig. 
Calien? Amb l'eficac;: marca de la 
casa, McCarthy va embolicant la 
troca amb escenes costumistes 
'tres jolie', confiant que en qualse
vol moment deis molts moments 

· de la megahistoria, per allí treguin 
el nas el Jean Reno i la Marion Co
tillard. No és el cas. Ai las! Men
trestant, Bill el par1s, té temps 
per dedicar a enamorar-se i, per 

ca-justí
cia -per-la -fi lla ', 
és que amaga al
gun trumfo. El di
rector de "Spotli
ght" (2015) acos
tuma a buscar 1~ 
pessigolles mo
rals del perso
nal. Així, a "Cues
tión de sangre" 
(Stillwater, Aigua 
sense gas) la co
sa va d'un ajust 
de comptes amb 
els tapies haguts 

'Cuestión 
desangre' 

delegació, a se
guir fent de pare 
adoptiu en ho
res extra. En l'ex
tenuant recorre
gut melodrama
tic, "Cuestión de 
sangre" plante
ja el vidriós te
ma de la inno
cencia espúria. o 
el gran tema que 
obsessiona al di
rector de "Spot
light". A més del 
Matt Damon , 
ens topem amb 

Director: Tom 
McCarthy. 

lnterprets: Matt 
Damon, Abigail 

Breslin, Lilou 
Slauvaud, Dustin 
Wilson, Abbey 

Soul. EUA, 2021. 
140'. JCA Alpicat, 
Majestic Tarrega. 

i per haver, quan 
la sang és cruen-
ta qüestió d'un honor maltret. 
Si hi afegim que el protagonista, 
l'heroi de torn, no és Liam Nee
son, sinó que, ni menys ni més, 
que el bonas Matt Damon (temi
ble Jason Bourne!), cal tocar fusta. 
Que l'acció dramatica i física del 
film prengui la ciutat portuaria de 
Marsella com a fons motivador, 
suposa un plus d'exotisme euro
peu de cara al mercat nord-ame
rica. Els quatre guionistes quatre, 
del thriller l'adoben d'un regust 
a melodrama familiar, i alhora 

I'Abigail Breslin. 
Sí, aquella nena 
espavilada, pre-

sumida de "Little Miss Sunshine", 
recorden? Dones ara ha crescut, 
en tot. 
El fons. Que l'amor de pare no 
t'obnubili el senderi. 
La imatge. Bill reconeixent el co
llaret d'or de la filia. 
La frase. "La vida es brutal", etzi
ba Bill quan es fa carrec de la rea
litat. No és que sigui brutal, nasal
tres la fem. 
La recomanació. Addictes als 
thrillers embolicats i, esclar, fans 
de Matt Damon. 
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