8 TEMA DEL DIA | DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2020
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Proposen fer
test d’antígens
a cada assaig
de castellers a
la primavera
Experts i científics de la URV proposen fer tests d’antígens a cada
assaig a partir de la pròxima primavera per reprendre l’activitat
castellera. Els investigadors han
demanat a la Coordinadora de
Colles Castellers de Catalunya que
impulsi un pla consensuat amb les
colles i amb el vistiplau de les autoritats sanitàries per fer una prova pilot que permeti als castellers,
de forma voluntària, tornar a fer
construccions. ”Els castellers som
un símbol de país; si la vacuna i els
tests funcionen amb nosaltres és
un símbol a tot el món”, va afirmar
Manel Sanromà, professor de la
URV. Des de la Coordinadora consideren que els tests són econòmicament “inviables”.

La demarcació té
33 grups confinats,
amb 806 persones
en quarantena
La demarcació de Lleida tenia
ahir un total de 33 grups escolars confinats, un menys que
divendres, segons les dades del
Departament d’Educació. Això
representa que un total de 806
persones (770 alumnes i 36
professionals) es trobaven ahir
dissabte en quarantena, dades
que impliquen un descens de
39 persones respecte a les xifres del dia anterior.

El Patronat de la residència
Filella de Tremp assegura que
es van complir els protocols
En un comunicat, neguen que hi hagués “descontrol”
en la gestió del brot de Covid, que ja suma 46 morts
Tremp
ACN
El Patronat de la residència geriàtrica Jaume Fiella de Tremp assegura que el centre va complir
els protocols en tot moment i
nega que hi hagués “descontrol”
i “manca de registres”. A través
d’un comunicat, expliquen que el
primer cas positiu es va detectar
el 19 de novembre i que, “malgrat les mesures preses”, el nombre de contagis va ser molt elevat.
Això, sumat a la “impossibilitat de
poder contractar nous treballadors”, va generar una situació de
“gran estrès” a la residència. Així
mateix, també expliquen que Salut va decidir intervenir el centre
el 26 de novembre i que, al cap
de dos dies, va optar per tornar
a canviar-ne la gestió, que va passar a l’empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris (GSS).
El Patronat diu que “immediatament” després de detectar el
primer cas en un dels treballadors, es va realitzar un cribratge a tot el personal i residents.

Fraga, el ‘feu’ de les xeringues
per tirar endavant la vacuna
contra el coronavirus

L’empresa Becton Dickinson té a
Fraga una de les majors fàbriques
de xeringues del món i serà des
d’aquest poble d’on sortiran milions d’unitats cap als Estats Units,
el Canadà, Holanda, França, Alemanya, Finlàndia, Dinamarca i
Regne Unit, de cara a la campanya de vacunació de la Covid-19,
segons explica el diari El Español.
En total, concreten, més de 500
milions d’unitats sortiran d’aquí
en els propers mesos.
En aquest sentit, segons apunta aquest diari, per a vacunar a
tota la població espanyola farien
falta uns 95 milions de xeringues,
perquè, cal tenir en compte que
la vacuna de Pfizer i BioNTech

En sortiran
més de 500
milions els
propers mesos
requereix dues dosis per pacient
per tal de ser eficaç contra el virus. De moment, però, aquesta
empresa amb fàbrica a Fraga ja
té reservats un total de 25 milions d’unitats per a Espanya. En
aquesta línia, expliquen que les
xeringues es repartiran en el ter-

La Mare Janer
de Cervera té
29 contagiats
entre interns i
treballadors
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“Malgrat les mesures preses per
la residència”, expliquen que el
nombre de contagis va ser “molt
elevat”, fet que va provocar un
“treball extrem” del personal, al
qual s’hi va sumar “la impossibilitat de poder contractar nous
treballadors” malgrat asseguren
que ho van intentar per tots els
mitjans. “Es va assegurar en tot
moment l’atenció humana, higiènica, mèdica i farmacològica dels

ritori nacional al llarg del mes de
desembre i durant els primers
mesos de l’any 2021.
De la mateixa manera, El Español apunta que a tot el món,
ja tenen compromesos més de
500 milions d’unitats per a països
com per exemple els Estats Units,
el Canadà, Holanda, França, Alemanya, Finlàndia i Dinamarca, a
més de Regne Unit. Amb aquesta quantitat, expliquen que perser capaços de poder atendre a
tota la demanda, l’empresa Becton Dickinson ha invertit un total
d’1,5 milions d’euros en la creació
d’una nova línia de producció i a
reforçar l’actual plantilla de 600
treballadors. Així doncs, asseguren que podran fer front a tota la
demanda perquè han establert
una calendarització. A més, assegura que no estan deixant d’abastir farmàcies, que són també els
seus principals clients.

residents, amb el suport del CAP
i de l’Hospital Comarcal, i amb un
esforç molt gran de tot el personal de la residència”, expliquen.
El brot ja suma 46 morts, després
que en les darreres hores s’hagi
notificat una nova defunció, dos
dels quals eren de l’Alta Ribagorça. Segons Salut, en aquests moments a l’equipament hi ha un
total de 88 residents i 42 treballadors amb covid-19.

El brot actiu de Covid-19 a la
residència de gent gran Mare Janer de Cervera ja afecta
prop de la meitat dels residents. Segons va informar la
Paeria de Cervera, 24 dels 53
interns han donat positiu en
els tests ràpids efectuats, així com 5 dels 40 treballadors
del centre. Encara falta saber
el resultat d’un dels usuaris.
Els 24 residents afectats estan aïllats a una zona de la
residència que es va habilitar
amb aquest objectiu, mentre
la resta estan confinats a les
seves habitacions per evitar
possibles contagis.
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Cribratge per detectar
asimptomàtics a Alpicat
Alpicat acull aquest cap de setmana un cribratge adreçat als municipis d’Albesa, Alcoletge, Alpicat, Benavent de Segrià, Corbins, la
Portella, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de la Barca i
Vilanova de Segrià. Ahir se’n van fer 555 a Alpicat, 386 a Seròs i 494
a Alcarràs.

