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❘ sevilla ❘ La conselleria de Salut 
i Famílies de la Junta d’Andalu-
sia va informar ahir de la mort 
d’una de les dos persones de 
Coria del Río (Sevilla) hospi-
talitzades per infecció de me-
ningoencefalitis per virus del 
Nil Occidental. Es tracta d’una 
dona de 73 anys d’edat que ja 
patia unes patologies prèvies 
greus i que estava ingressada a 
l’Hospital Universitari Virgen 
del Rocío.

A dia d’avui hi ha infectades 
unes altres dos persones per 
meningoencefalitis per Virus 
del Nil Occidental, una perso-
na més de Coria del Río tam-
bé ingressada i una veïna de 
Villamanrique de la Condesa 
de 63 anys que no està hospi-
talitzada i es recupera a la seua 
llar després de ser-li detectat el 
virus. Cap de les dos persones 
de Coria ingressades ho estava 
en una Unitat de Cures Intensi-
ves (UCI), segons precisava la 
conselleria a l’hora de donar 
compte d’aquests casos.

Precisament el 30 de juli-
ol, l’alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, avisava 
que les mostres recollides per 
l’Estació Biològica de Doña-
na-CSIC als arrossars del Baix 
Guadalquivir havien detectat 
en exemplars de mosquit de la 
zona “una càrrega vírica d’in-
tensitat equiparable a la del 
brot del 2020”.

El virus del Nil és una malal-
tia transmesa fonamentalment 
per la picada de mosquits que 
transcorre en el 80% dels casos 
sense símptomes, mentre que 
l’altre 20% dels afectats desen-
volupa una malaltia viral greu, 
segons l’Organització Mundial 
de la Salut.

Lleu en humans, la febre del 

Nil Occidental es caracteritza 
per símptomes semblants a la 
grip: febre, mal de cap i a les 
articulacions, vòmits, erup-
ció cutània i inflamació dels 
ganglis limfàtics; símptomes 
que duren entre tres i sis dies 
i després desapareixen en la 
majoria dels casos sense més 
conseqüències.

Tanmateix, una de cada 150 
persones infectades desenvo-
lupa la malaltia en la seua ex-
pressió més greu, la qual cosa 
dona lloc a encefalitis o menin-
gitis (inflamació del cervell o 
els teixits circumdants), que 
poden portar al dany cerebral 
i a la mort.
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entrada de l’Hospital Universitari Virgen del rocío de Sevilla.
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aJUNtaMeNt D’àger

els usuaris de la residència vall d’àger redescobreixen la vila
❘ àger ❘ Una desena d’usuaris de 
la residència Vall d’Àger han
redescobert aquesta setma-
na el centre històric de la vila 
després de mesos sense po-

der sortir a conseqüència de 
les restriccions vinculades a 
la pandèmia de la Covid-19, 
encara en curs. L’alcaldessa, 
Mireia Burgués, ha agraït la 

col·laboració desinteressada de 
les persones que han fet possi-
ble la sortida. “S’ho han passat 
molt bé i se’ls veia a la cara i en 
el somriure”, ha afirmat.

❘ NOva yOrk ❘ El fabricant de ve-
hicles Tesla va anunciar ahir, 
en el marc del seu esdeveni-
ment AI Day, que treballa en 
la creació d’un robot huma-
noide, conegut provisional-
ment com a Tesla Bot, en el 
qual utilitzarà algunes de les 
tecnologies d’Intel·ligència 
Artificial (IA) dels seus cot-
xes com el pilot automàtic. 
La companyia explica que 
Tesla Bot és un dispositiu 
bípede per a “ús general”, i 
que està destinat per dur a 
terme tasques “insegures, re-
petitives o avorrides” actual-
ment efectuades per humans.

Tesla Bot té una alçada 
d’1,72 metres i un pes proper 

als 57 quilos i s’espera que 
sigui capaç de transportar 
càrrega de 20 quilos i fins i 
tot aixecar fins a 68 quilos 
en pes mort. La seua veloci-
tat màxima serà de 8 quilò-
metres per hora. Utilitzarà 
elements procedents dels ve-
hicles de la companyia com 
càmeres de pilot automàtic 
i un ordinador central dins 
del tors amb el software de 
navegació de Tesla.

Durant l’esdeveniment, el 
CEO de Tesla, Elon Musk, va 
assegurar que aquest dispo-
sitiu “serà real” i “amistós” 
amb l’ésser humà i que es-
pera tenir llest un prototip 
l’any que ve.

tesla crearà un robot 
humanoide a partir de 
les seues tecnologies

tecnologia intel·ligència artificial

Una lleidatana, autora del clip oficial del Mostremp
❘ treMp ❘ Guadalupe Amongero, alumna de l’Escola d’Art 
Municipal Leandre Cristòfol, és l’autora del clip oficial del 
10è Mostremp, el festival de cine rural al Pallars, que té lloc 
fins demà diumenge a Tremp.

Vaga indefinida dels treballadors del 112
❘ barcelONa ❘ La conselleria d’Empresa i Treball ha decretat 
uns serveis mínims del 85% per a la vaga indefinida con-
vocada per CGT en el servei d’atenció al 112 a Catalunya i 
que havia de començar a les 00.00 hores d’ahir divendres.
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