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SITUACIÓ ACTUAL 

Dificultats per trobar tests 
ràpids a les farmàcies 
L'alta demanda a Lleida causa problemes de subministrament 
i un retard de 4 dies li Els compren famílies per les colònies 

M.MARQUÈS 
1 LLEIDA I L'alta demanda de tests 
ràpids d'antígens de detecció 
de la Covid a les farmàcies es
tà causant problemes de sub
ministrament a Lleida només 
una setmana després que l'Es
tat n'autoritzés la venda sense 
recepta. "Són moltes les fa
mílies que venen a comprar 
tests quan els fills tornen de 
colònies o campaments i, com 
que totes les farmàcies els de
manen alhora al distribuïdor, 
hi ha desajustos i moments 
puntuals que poden tardar 
fins a quatre dies a arribar", 
va explicar la presidenta del 
Col·legi de Farmacèutics de 
Lleida, Maria Enrique-Taran
cón. I és que són molts els nens 
que han tornat de campaments 
sent positius de la Covid i per 
això moltes famílies demanen 
els tests, "encara que també hi 
ha gent que els compra com a 
prevenció abans de reunir-se 
amb familiars o amics". Enri
que-Tarancón va explicar que 
"normalment, quan una far
màcia demana un producte al 
matí, el té a la tarda" i va dei
xar clar que "no hi ha proble
mes greus de desproveïment, 
només de subministrament 
puntual per l'alta demanda". 

La presidenta dels farma
cèutics de Lleida va dir que 
es venen tests individuals 
d'entre sis i deu euros, encara 
que també hi ha pakcs de cinc 
que poden costar entre 36 i 40 

Les farmàcies fan tests d'antígens als que van de colònies. 

FINS A DEU EUROS 

Els tests individuals 
tenen un preu de sis 
a deu eu ros i també es 
venen per packs de cinc 

euros. S'ha de tenir en comp
te que un resultat negatiu no 
eximeix de complir les mesu
res o fer l'aïllament en cas de 
ser contacte, malgrat que la 
fiabilitat és alta. 

El que passa amb els tests 
és el mateix que va succeir 
amb les mascaretes en el seu 
moment, que quan es van co
mençar a vendre a les farmà-

cies hi havia problemes de 
subministrament. El Consell 
de Ministres va aprovar la set
mana passada el reial decret 
que en regula la venda, com 
també la dels tests serològics, 
llargament reclamat pels far
macèutics, sectors socials i 
econòmics i el departament 
de Salut. 

Segons el BOE, la regula
ció de la venda dels tests sense 
prescripció és una mesura "ex
traordinària" per "augmentar 
la capacitat diagnòstica" de 
la Covid sense la intervenció 
d'un professional sanitari, co
sa que reduirà en certa mesu
ra la pressió assistencial dels 
centres. 

La incidència del virus a Espanya continua baixant 
I MADRID I La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els 
últims catorze dies es va reduir ahir lleugerament i es va situar en 
els 696,31 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb 
els 699,84 notificats dimecres. A més, el ministeri de Sanitat va 
notificar 26.689 nous casos i 46 morts. 

Les infermeres alerten de la seua situació laboral 

I BARCELONA I El sindicat d'infermeria Satse va exigir ahir a les ad
ministracions "resoldre amb caràcter immediat la greu situació 
laboral, professional i retributiva que està acabant amb la fortalesa 
i la salut laboral de les infermeres". Satse afirma que "no es pot 
prolongar més temps la situació de precarietat absoluta, al patir 
jornades de treball extenuants, doblar torns, absència de descan
sos, contractes inestables i precaris i canvis permanents d'unitat 
i servei als hospitals". 

Israel és el primer país que administrarà terceres dosis 
I JERUSALEM I Les persones majors de 60 anys a Israel començaran a 
rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid partir de la set
mana vinent després que el ministeri de Sanitat israelià reportés en 
dos ocasions una caiguda en l'efectivitat de la vacuna en persones 
ja vacunades. Així doncs, es tracta del primer país a inocular la 
tercera dosi, una decisió que la Unió Europea encara no ha pres. 

Bernat Solé agraeix el treball municipal dav~nt la Covid 
I LLEIDA I El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, va mantenir 
ahir una reunió amb els alcaldes del Segrià, a qui va agrair la im
plicació en la prevenció i la lluita contra la Covid-19 i els va instar 
a seguir amb totes les precaucions. EI delegat els va recordar que 
la normalitat que es desprèn de les dades epidemiològiques és 
"enganyosa", per les infeccions i per l'elevada pressió assistencial. 

Quasi 200 multes a Lleida 
per saltar-se les mesures, 
que prorroga el TSJC 

Salut anima les embarassades a 
vacunar-se perquè és "segur" 

I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra 
han tramitat 4.556 infraccions 
a Catalunya, 192 a Lleida, des 
de l'inici del toc de queda el 
16 de juliol, segons va expli
car ahir el conseller d'Interi_or, 
Joan Ignasi Elena. En concret, 
2 .892 infraccions corresponen 
a l'incompliment de les restric
cions de mobilitat, 597 per no 
portar mascareta i 282 per con
sumir alcohol en espai públic. 

Elena va dir que el confi
nament nocturn "està funcio
nant raonablement bé" i que 
"en termes generals" hi ha un 
"compliment" de les mesu
res per part de la ciutadania. 
També va afegir que hi ha una 
"satisfacció notable" per part 
dels ajuntaments i va agrair el 
treball als agents dels Mossos 
1 policies locals. Precisament, 
el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (TSJC) va avalar 
ahir la pròrroga del toc de que
da de la 1 .00 a les 6.00 hores 
fins al 6 d'agost en 162 muni
cipis, sis de Lleida. 

A banda de la capital del Se
grià, aquesta matinada passada 
ha entrat en vigor a Balaguer, 
Mollerussa, la Seu, Solsona i 
Alpicat, mentre que Tàrrega, 
Tremp i Alcarràs n'han quedat 
fora al millorar la seua situació 
epidemiològica. 

El Govern l'aplica en aquells 
municipis de més de 5.000 ve
ïns que registren 400 casos o 
més per 100.000 habitants du
rant els últims set dies. Tam
bé es prohibeixen les trobades 
amb més de deu persones no 
convivents i es limita l'afora
ment dels esdeveniments reli
giosos al 70 per cent, amb un 
màxim de 1.000 persones. 

Obren 150.000 "primeres cites" i només se'n demanen 67.000 
I BARCELONA ! El conseller de Sa
lut, Josep Maria Argimon, va 
fer ahir una crida perquè les 
dones embarassades es vacu
nin contra la Covid per la for
ta incidència del virus entre 
els col·lectius més joves. Ai
xí doncs, va assegurar que la 
vacunació és "segura" i que el 
virus els pot afectar igual que 
a la resta de persones. "La pan
dèmia està afectant la gent jo
ve, i les embarassades ho són", 
va insistir. 

Va explicar que als assajos 
clínics de medicaments mai 
participen embarassades per 
raons de seguretat, però va 
afirmar que "s'ha demostrat 
que moltes dones s'han vacunat 
sense saber que estaven em
barassades i ha anat molt bé" 
i que només consta algun cas 
d'un part prematur. Va dir que 

hi ha embarassades hospita
litzades per la Covid, però no 
perquè la variant delta generi 
més risc entre elles, sinó per
què l'actual onada afecta els 
més joves, "com ho són les em
barassades". Argimon també 
va explicar que dimecres pas-

LES CLAUS 

Ja hi ha més cites 
I A tot Catalunya queden més 
de 80.000 primeres cites dis
ponibles i Salut crida a vacu
nar embarassades i majors de 
30 anys. 

Immunitat 
I A Catalunya, el 56,1% de la 
població és immune i a lleida, 
el56,5o/o. 

sat es va posar a disposició de 
la ciutadania 150.000 primeres 
cites, de les quals "només" es 
van omplir 67.000, quan abans 
s'esgotaven gairebé el primer 
dia. EI conseller ho va atribuir, 
en part, a les vacances i al fet 
que fins ara tot just hi havia 
cites disponibles, per la qual 
cosa molta gent s'ha cansat 
de provar i ha optat per fer 
ho més endavant. Argimon va 
negar que la gent no es vulgui 
immunitzar i va demanar qui 
es pugui vacunar, en especial 
als majors de 30 anys, que no 
retardin la cita per immunit
zar-se. A més d'aquestes dosis 
disponibles, també va avançar 
que durant l'agost es preveu 
que arribin més vacunes set
manals, unes 450.000 (100.000 
més que ara), gràcies que Mo
derna amplia l'enviament. 
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Simone i Bonaventura 
o sempre guanya aquell que es 
penja una medalla d'or. Simo
ne Biles no repetirà els èxits 
de Río de Janeiro, però ens ha 

tornat a meravellar. Amb la mateixa 
fortalesa amb què el2018 va fer públic 
que havia estat una de les moltíssimes 
grmnastes de les quals va abusar el met
ge de l'equip de la selecció nord-ameri
cana, Larry Nassar, ara ha explicat que 
no està bé. Que no té cap lesió però no 
està bé, perquè la salut mental també 
compta. I ella l'ha normalitzat. Aquell 
mateix dia que anunciava la retirada per 
no perjudicar el seu equip em van rega
lar un llibre molt esportiu, Els orígens 
de l'atletisme a les terres de Ponent: 
els cóssos de la Cordera (1431-1960). 
Confesso que si el seu autor no fos el 
poeta Jaume Suau, guanyador del Ma
ria-Mercè Marçal per Ulls de cugula, 

No sempre guanya 
el que es penja 
una medalla d'or, 
també hi ha grans 

que es deien així perquè el premi era 
un animal viu. Era molt bon corredor i 
n'havia guanyat moltes, així que va anar 
a provar sort a Barcelona quan només 
tenia 19 anys. La cursa, organitzada 
per Mundo Deportivo i patrocinada per 
l'ajuntament de Barcelona, va reunir 
seixanta corredors. "Dos de València, 
dos de Madrid, tres de Badalona, tres 
de París, dos de Bordeus i un d'Arbeca, 
la resta eren de Barcelona", precisa Su
au. Tilló va ser quart, a només quaran
ta-set segons del primer. Faltaven molts 
anys perquè nasqués Abebe Bikila, però 
com ell, va córrer descalç. La premsa 
de l'època es va interessar més per ell 
que pels tres francesos que van copar 
el podi, sobretot quan Tilló va reptar el 
guanyador a repetir la prova. Tothom es 
feia creus que aquell home no tingués 
entrenador ni més tècnica que la seua 

campions que no 
pugen al podi 

potser no m'hauria cridat l'atenció, però ····-················ ··· 
és ple d'històries increïbles, entre les quals la d'un 
gran campió que no va guanyar, com Simone Biles. 
Bonaventura Tílló era un pagès d'Arbeca nascut el 
1882 aficionat a les corderes, les curses populars que 
des del segle XV proliferaven arreu de Catalunya i 

DE LA 

··· ·············-··· intuïció. Ell era un pagès que li agra-
dava c:órrer. I prou. El que encara no se sabia és que 
Bonaventura Tilló partia amb un clar desavantatge, 
perquè ell havia arribat a Barcelona una hora abans 
de la cursa recorrent a peu els 135 quilòmetres que 
separaven el seu poble de la Ciutat Comtal. Un mite. 

privat 
Deia Pobla, 
a Exteriors 
La Pobla de Segur 
s'ha convertit en un 
planter de càrrecs 
per a Exteriors. A 
l'últim Consell de 
Ministres es va no
menar Luis Manuel 
Cuesta Civis, nascut 
a la Pobla el1969, 
nou subsecretari 
d'Afers Exteriors. 
Abans ja havia ocu
pat aquesta cartera 
com a ministre Josep 
Borrell, al pnmer 
govern de Sanchez, 
i molt abans l'havia 
ocupat un altre natu
ral de la Pobla, Pedro 
Cortina Mauri, que 
va ser l'últim minis
tre de Franco. 

No es complia la 
norma francesa 
Continua fent parlar 
la foto de la paella 
de Ra hola i el vice
president Puigneró 
va aclarir que genera 
confusió, però es 
complia la norma. Ja 
l'han corregit dient 
que a França també 
s'ha de portar mas
careta quan no hi ha 
distància d'un metre. 

la imatge 
del dia 
Guissona, últim 
dia de consulta 
Després de 34 anys, Ig
nasi de Miguel Sainz es 
va acomiadar ahir com a 
metge de Guissona. Ve
ïns i autoritats li van fer 
un emotiu homenatge. 

dona la circumstància 
que el seu pare va ser 
doctor a la població i el 
fill d'Ignasi també ho és. 

SORTEIG: 3 PREMIS DE 100 € AMB VALS, 
PER BESCANVIAR ALS ESTABLIMENTS ADHERITS 
E ~....SORTEIG EN DIRECTE TINDRÀ LLOC EL DIA 30 DE JULIOL ENTRE 
t. ES 20.00 llES 24 00 h ALS JARDINS DEL TER RALL 

o 

l'ascensor 

Ignasi de Miguel 
Ha estat metge de 
Guissona durant 34 
anys i va rebre l'ho
menatge d'amics i au
toritats al jubilar-se. 
El va precedir el seu 
pare i el segueix el fill. 

o 
Núria Vilarrubla 
La piragüista de la 
Seu va aconseguir 
ahir un diploma 
olímpic al quedar 
vuitena a la final de 
C-1 en aigües braves. 
Un gran resultat. 

Shakira 
La cantant colom
biana haurà d'as
seure's al banc dels 
acusats si no hi ha 
pacte d'última hora 
perquè l'àcusen de 
sis delictes fiscals. 

J. Fernandez Díaz 
El jutge ha decidit el 
processament de l'ex
ministre i qui ocupava 
la cúpula d'Interior 
per espionatge iHe
gal a l'extresorer del 
PP Luis Barcenas. 
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