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SANITAT SITUACIÓ ACTUAL

SUCCESSOS BARALLES

Els casos de Covid
baixen un 57% a
Lleida en 3 setmanes

Batussa amb sis detinguts i
dos agents ferits a Fraga

I LLEIDA I Salut només va notificar ahir 824 positius de
Covid-19 a Catalunya, dels
quals 50 a Lleida, i cap defunció. El nombre de contagis
en l'última setmana a la regió de Lleida ha descendit un
57,8% respecte a tres setmanes enrere, al passar de 3.334
casos confirmats per PCR o
test d'antígens a 1.411. No
obstant, la disminució s'ha
alentit en els últims 7 dies.
Els ingressats continuen a la
baixa, amb tres menys als
hospitals de Lleida (79). Al
Pirineu hi ha 10 hospitalitzats i a l'UCI continuen 4 pacients. A tot Catalunya hi ha
1.318 ingressats (-17) i 198 a
les UCI (-1).
D'altra banda, la presidenta del Consell Científic
Assessor sobre la Covid,
Magda Campins, va advocar per reforçar la salut pública com una de les mesures
per avançar cap a una "nova
normalitat" en convivència
amb el virus, al complir-se
dos anys del primer cas detectat a Catalunya. Va concretar que s'haurà de continuar protegint els col·lectius
més vulnerables davant del
virus, però amb un sistema
de vigilància epidemiològica
diferent a l'actual a través de
centres sentinella.
El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Vall
d'Hebron de Barcelona, To-

TRÀNSIT

També va cremar una xurreria a la zona del Sotet li L'Associació
de Guardies C1vi s es personara en defensa dels atacats

Vacunes per via
intranasal per
evitar el contagi
• La presidenta del Comitè Científic Assessor
sobre Covid-19 de la conselleria de Salut, Magda
Campins, va destacar
que el desenvolupament
de les vacunes de segona
generació que s'administren per via intranasal
generarà immunitat a les
mucoses de la via respiratòria. Aquest extrem
evitaria la infecció i, per
tant, la capacitat de poder
contagiar altres persones,
mentre que les vacunes
actuals actuen sobre la
malaltia greu, prevenen
els casos de més risc d'ingrés a UCI i la mortalitat,
però, en canvi, no eviten
el contagi.
màs Pumarola, va apostar
per treballar més en xarxa
i la investigadora del grup
Biocom-SC de la UPC Clara
Prats va dir que és "importantíssim" tenir un sistema
de salut pública reforçat
perquè durant els dos anys
de pandèmia ha quedat clar
que l'anticipació és clau per
detectar noves variants i implementar mesures per al seu
control.

L'incendi a la xurreria i, la imatge dreta, joves llançant objectes.

I FRAGA I La nit de Carnaval a

Fraga va acabar ahir al matí amb una batussa a la zona
del Sotet. Es va saldar amb
dos agents de la Guàrdia Civil ferits i tres detinguts per
atemptat a l'autoritat i tres més
per tràfic de drogues, segons
va informar l'Heraldo de Aragón. A la zona on va tenir lloc
la batussa es troba la discoteca Florida 135 i el pavelló del
Setet, ja tancats en el moment
dels fets. Els agents es van personar al lloc per poder ajudar
els bombers a apagar un foc en

una xurreria, que va quedar
totalment destruïda. Els efectius policials treballaven per
netejar la zona i la tensió entre
aquests i els joves congregats
va anar en augment i va acabar
en enfrontaments. En els vídeos que es van difondre a través
de les xarxes es pot veure joves
increpant i llançant objectes
cap als policies.
L'alcalde en funcions, Santiago Burgos, va explicar en
declaracions al mateix mitjà
que el foc a la xurreria, que no
va causar danys personals, va

començar a l'interior del vehicle i "aparentment no ha estat provocat per les persones
concentrades". Va qualificar
el succeït com a "lamentable"
i va condemnar les agressions
i faltes de respecte envers els
agents.
L'Associació Espanyola de
Guàrdies Civils (AEGC) va
anunciar que es personarà
per defensar els agents atacats
i "buscar la màxima condemna
per aquests greus fets, massa
habituals i que han de tenir una
adequada resposta legal".

SUCCESSOS BOMBERS

FERROCARRIL MOBILITZACIONS

Imatge de l'incendi d'ahir a les Valls de Valira.

La concentració d'ahir davant l'estació de Lleida.

Un incendi crema 1.400 m2 de
vegetació a les Valls de Valira

Concentració per la recuperació
de la línia de tren Montsó-Lieida

I LLEIDA I Els Bombers van su-

I LLEIDA I Una trentena de per-

Tres ferits en
accidents a
Cubells
i Alcarràs
1 LLEIDA I Tres persones van
resultar ferides ahir en dos
accidents de trànsit a la C-26
a Cubells i a l'A-2 a Alcarràs. En el primer dels sinistres, dos turismes van xocar
frontalment. Hi va haver 3
persones afectades, de les
quals dos van resultar ferides menys greus i a l'altra li
van donar l'alta voluntària.
Els Bombers van rebre l'avís
a les 10.14 hores i el sinistre
va obligar a tallar la via. A
Alcarràs es va registrar un
xoc entre un cotxe i un camió
al quilòmetre 454 de l'A-2.
Segons van informar des del
Servei Català de Trànsit, hi
va haver un ferit lleu i el sinistre va tallar un carril de la
calçada en sentit Barcelona,
la qual cosa va provocar un
quilòmetre de cues.

focar ahir un incendi forestal
en les Valls de Valira, que va
afectar una superfície de 1.400
metres quadrats. També hi va
haver petits incendis a Isona,
Ribera d'Urgellet, Alcarràs,
Tremp, Menàrguens i les Bor-

ges. A Agramunt, un foc en un
pis del carrer Jaume Mestres
va afectar la cuina menjador.
El cap de setmana hi va haver
incendis de xemeneia a Artesa
de Segre i Artesa de Lleida i a
les Borges un foc en domicili
va causar una mort.

sones d'Aragó i Almacelles
es va concentrar ahir davant
l'estació de trens de Lleida per
reclamar el restabliment de la
línia de Lleida i Montsó amb
parades a Binèfar, Tamarit, Almacelles, Raïmat i Lleida. La

diputada d'En Comú Podem
al Congrés del Diputats Laura
López va anunciar que han registrat una proposició no de llei
que insta a impulsar un sistema
de transport ferroviari públic
"amb criteris de vertebració
territorial".

