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Les llibreries continuen apostant per
la venda dels llibres de text.
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Denunciada una empresa per vendre
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7

p.

8

immunitat

CORONAVIRUS

Les residències i familiars d’usuaris demanen
que la vacuna sigui obligatòria per al personal
També exigeixen injectar la tercera dosi a les persones grans si es confirma que la immunitat cau als sis
mesos, per evitar contagis i morts || Sanitat diu que aquesta decisió es basarà en l’“evidència científica”
m. marquèS

❘ LLEIDA ❘ Representants de les
residències de Catalunya demanen que la vacunació contra
la Covid sigui obligatòria per al
personal dels centres i analitzar si cal una tercera dosi per
evitar contagis i morts entre la
gent gran, com està passant en
aquesta onada per la variant
delta. I és que a Lleida aquest
agost han perdut la vida set residents després de només dos des
de l’abril i els contagis a finals de
juliol van arribar al pic de 46 en
una setmana al no produir-se’n
cap des de maig.
“Ara els casos han tornat a
baixar, però a causa de la fragilitat de la gent gran, la vacunació als treballadors [el 91,7%
estan immunitzats] hauria de
ser obligatòria”, va assenyalar la
directora general d’ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials), Montse Llopis,
que va afegir que “també són
essencials les mesures de seguretat”. En aquest sentit, va dir
que “s’ha de veure si els contagis d’aquest estiu es van produir
perquè ens relaxem a l’estar vacunats o perquè la immunitat
està baixant, com ja demostren
alguns estudis en majors de 65
anys”. Per aquesta raó, va manifestar que “si cal la tercera
dosi, demanem que s’administri
i que les residències siguin les
primeres”.
Per la seua banda, la presidenta de la Coordinadora Familiar de Residències 5 + 1,
María José Carcelén, també va
advocar per l’obligatorietat de la
vacuna als treballadors “perquè
preval el dret a la vida”. “Els
residents són molt vulnerables i
mereixen la màxima protecció.”
Va afirmar que no esperaven
l’augment de contagis per la
variant delta, però va dir que
“alguns centres no poden dividir-se en grups bombolla perquè
fa falta personal i ningú ha fet
res”. Respecte a la tercera dosi,
va advocar per estudiar el nivell
d’anticossos “per determinar
si una tercera dosi és necessària”. Així mateix, responsables
de residències de Lleida creuen
que la vacuna serà anual, com
la de la grip.
Pel que fa a la tercera dosi,
la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va dir que “Espanya
està preparada”, però es decidirà d’acord amb “l’evidència
científica” i el que indiquin els
organismes reguladors.

Els ingressats a
l’uCi baixen a 16,
tretze menys que
a principis de mes

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
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Des de l’inici de la pandèmia
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El govern té 48
hores per
justificar els
pubs tancats

Primer assaig
de la vacuna
feta a girona
n Un total de trenta voluntaris rebran en els pròxims dies la vacuna Hipra,
la primera espanyola contra la Covid-19 fabricada a
Amer (Girona), en el marc
de l’assaig clínic que duen a terme professionals
del Clínic de Barcelona i
del Josep Trueta de Girona per avaluar l’eficàcia
d’aquest sèrum contra el
coronavirus.

El TSJC decidirà la
setmana vinent
❘ BARCELONA ❘ El Govern té fins
dimarts per argumentar al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) els motius
per restringir els horaris de la
restauració i tancar l’interior
de l’oci nocturn, arran d’un recurs de la patronal Fecasarm
contra l’últim decret que ho
estipula. El TSJC ha rebutjat
forçar una reobertura urgent
sense conèixer la versió de l’administració i es pronunciarà
una vegada hagi escoltat totes
les parts. En una interlocutòria, la sala diu que “encara no
compta amb prou elements
de coneixement” per decidir
i que per això ha d’escoltar el
Govern. Poc després de fer-se
pública la decisió del TSJC, la

n Els ingressats a l’UCI
per la Covid a Lleida es
van situar ahir en 16, dos
menys, al mateix nivell
de fa un mes, després que
a començaments d’agost
s’a r r ibé s a u n m à x i m
de 29. Tot i així, el total
d’hospitalitzats va pujar
als 48 (+5), tot i que al Pirineu van baixar a quatre
(-2), i a Catalunya a 1.207
(-56), dels quals 422 eren
crítics (-20). Així mateix,
Salut va notificar 1.269
contag is, 86 a l pla de
Lleida i 7 al Pirineu, i 16
víctimes mortals, cap a la
província. D’altra banda,
els indicadors epidemiològics van baixar lleument
(vegeu el gràfic).

Argimon critica
l’administració
d’ozonoteràpia
imatge d’arxiu de terrasses de pubs a lleida.

Fecasarm la va impugnar perquè el tribunal es pronunciï
“ja” adduint que “ens trobem
a les portes d’un cap de setmana amb previsió de més botellons després del final del toc
de queda”.
Precisament, sindicats policials denuncien un “augment
d’agressions” als agents en la
dissolució dels botellons. Final-

ment, el president, Pere Aragonès, va assenyalar que vol
mantenir “el gruix” de les restriccions pels efectes que encara hi ha de la cinquena onada a
Catalunya i que l’objectiu passa
per arribar a l’inici de curs amb
el màxim de persones majors
de dotze anys vacunades. Confia que el ritme creixi després
de les vacances.

n El conseller de Salut,
Josep Maria Argimon,
va afirmar que l’ozonoteràpia té més riscos que
beneficis i que no entén la
decisió del jutge de Barcelona que obliga a administrar-la a un pacient amb
Covid “perquè els altres
tractaments no funcionen”. Els metges diuen
que la mesura és contrària al criteri mèdic.

