
El risc de rebrot baixa 22 punts a l'Alt 
Pirineu, que suma una dotzena de casos
A Lleida, la taxa de reproducció torna a superar la barrera de l'1, i la 
Cerdanya es manté com la comarca amb els indicadors més elevats
La demarcació de Lleida 
suma un total de 63 nous 
positius, 51 dels quals a 
la regió de Lleida i 12 a 
l’Alt Pirineu i Aran. Són 8 
positius més que al balanç 
del dia anterior, en el qual 
es van comptabilitzar 55 
casos. Salut no va registrar 
cap nova mort a Ponent 
i la xifra es manté en 332 
defuncions. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+3) i es manté al Pirineu.

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida, hi ha 
acumulats 11.420 casos confir-
mats per PCR, 47 més que el dia 
anterior. Són 12.066 si es tenen 
en compte totes les proves. Un 
total de 303 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia (les mateixes que les 
reportades fa 24 hores). Pel que 
fa al risc de rebrot, puja uns vuit 
punts i està en 154,22, per sobre 
del registrat la setmana anterior 
(149,97). La velocitat de propaga-
ció puja i passa la barrera de l'1, 
amb un 1,01. La taxa de confir-
mats per PCR del 15 al 21 de se-
tembre és de 79,11 per 100.000 
habitants. Hi ha 25 pacients in-
gressats (+3), 11 a l'UCI (+1).

ALt PirinEu i ArAn

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran ha registrat 957 casos 
confirmats per PCR (12 més en les 
últimes hores) i 1.108 sumant to-
tes les proves. Un total de 29 per-
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sones han mort des de l'inici de 
la pandèmia (cap defunció repor-
tada en les últimes 24 hores). El 
risc de rebrot baixa uns 22 punts 
i està en 545,77. La setmana del 8 
de setembre, la regió presentava 
un risc de 333,81. L'Rt baixa mí-
nima i està en 1,71, mentre que 
la taxa de confirmats per PCR és 
de 193,52 per cada 100.000 habi-
tants. Les últimes dades assenya-
len que hi ha 11 pacients ingres-
sats, cap a l'UCI (mateixa xifra).

PEr CoMArquES

L'única comarca que canvia de 
color en tota la demarcació de 
Lleida és l'Alta Ribagorça, que en 
el balanç anterior es trobava en 
zona taronja, de risc moderat-alt, 
i ara passa a la zona groga, amb 
un risc de rebrot moerat, de 38,17 
(en l'anterior balanç era de 79,8).

Per la seva banda, la Cerdanya 
es manté com la comarca amb el 
risc de rebrot més alt de la demar-
cació, de 1.897,83 (en l'anterior 
balanç el risc era de 1.994,24). 
La segueix l'Aran, que encapçala 
el risc de rebrot al Pirineu amb 
356,22, i un petit descens respec-
te l'informe anterior (de 371,88). 
El segueixen de molt de prop les 
comarques del Solsonès (537,79), 
la Noguera (308,52), l'Urgell 
(207,24) i el Pla d'Urgell (201,75). 
Totes elles es mantenen en zo-
na vermella, d'alt risc, juntament 

amb el Segrià, les Garrigues, l'Alt 
Urgell i el Pallars Jussà, que mal-
grat trobar-se en zona d'alt risc, 
no sobrepassen els 200 punts de 
risc de rebrot.

Per la seva banda, la Segarra 
és, juntament amb l'Alta Riba-
gorça, l'única comarca que es tro-
ba en risc moderat a la demarca-

ció, un risc que puja respecte del 
balanç anterior (en el darrer era 
de 53,36 i ara s'eleva a 66,44). 

Finalment, el Pallars Sobirà és 
l'única comarca del territori que 
es troba en zona de baix risc, i que 
també experimenta un descens 
del risc de rebrot respecte del ba-
lanç anterior (era de 19,45 i ara és 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes Mitjana edat % Dones Ingressos Ingressos UCI Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

15/9/20 - 21/9/20 288 131 79,11 193,52 154,22 545,77 1,01 1,71 5.107 1.672 41,47 42,83 46,53% 50,38% 17 5 1 0 3 0

08/9/20 - 14/9/20 320 101 87,90 149,20 149,97 333,81 0,96 1,40 4.464 1.263 45,76 47,44 52,50% 54,46% 15 11 3 2 2 0

01/9/20 - 07/9/20 284 75 78,01 110,79 162,93 202,74 0,88 1,01 4.604 812 39,57 45,65 47,18% 50,67% 24 6 1 0 6 0

01/3/20 - 24/9/20 11.420 957 3.137,04 1.413,71 91.910 14.181 45,24 48,11 54,40% 52,25% 823** 73** 133** 4** 303 29

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

25 11 11 0 12.066 1.108 154,22 545,77 303 29

Situació a 24/09/2020

Seguiment epidemiològic

de 14,59).

LES DADES A CAtALunYA

El risc de rebrot ha baixat una 
mica menys de dos punts a Ca-
talunya respecte a les dades de 
dijous i se situa en 204,81. La ve-
locitat de contagi (Rt) es manté 
igual, en l'1,21. En les últimes 24 
hores s'han declarat 1.106 nous 
casos confirmats per PCR de co-
vid-19, elevant la xifra total als 
134.346. La xifra de casos amb 
totes les proves és de 158.832 
(1.179 més en les últimes hores). 
Des de l'inici de la pandèmia han 
mort 13.284 persones per coro-
navirus a Catalunya, una més que 
en el darrer balanç. Els ingres-
sats als hospitals pugen en una 
persona i ara són 772, dels quals 
137 estan a l'UCI, tres menys que 
fa 24 hores. El risc de rebrot es 
manté per sobre de 200 punts i 
és molt alt però ha baixat respec-
te aquest dijous. Entre l'1 i el 7 de 
setembre aquest indicador esta-
va en 187,34 (per sobre de 100, 
el risc de rebrot es considera alt). 
Durant la setmana del 8 al 14 de 
setembre va baixar a 160,01 i ara 
(setmana del 15 al 21 de setem-
bre), se situa en 204,81, un dos 
punts menys que fa 24 hores.

Pel que fa a la taxa de repro-
ducció del virus (Rt), es manté en 
1,21. Això vol dir que, de mitja-
na, una persona infectada trans-
met el virus a més d'una persona. 
Entre l'1 i el 7 de setembre, l'Rt 
a Catalunya era d'1,01 i durant la 
setmana del 8 al 14 de setembre 
va ser de 0,93.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 15 al
21 de setembre)
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El sistema de rodalies d’aquest país és més que millorable. 
I no cal parlar de Barcelona, on hi ha el gruix de les línies, 
sinó també de Lleida. De fet, per ser més exactes es podria 

parlar d’una xarxa d’infraestructures ferroviàries molt deficients 
en aquest sentit. Per això és important l’anunci que ahir va fer el 
conseller de Territori, Damià Calvet, per explicar que el Govern 
adjudicarà a Ferrocarrils de la la Generalitat la gestió de la línia 
de Manresa, un cas que clama al cel. Segons va explicar el màxim 
responsable de la Conselleria es duplicaran les freqüències entre 
Lleida i Cervera i s’augmentaran significativament els convois cap 

a Manresa en uns sistema que combinarà el tren amb el ferrocar-
ril. D’entrada, amb l’adquisició de noves màquines, es pretèn fer 
alguna cosa similar a la que ja es va fer fa tres anys amb el Tren de 
la Pobla, que d’ençà de la millora ha incrementat notablement en 
número de viatgers donant servei un altre corredor d’importància 
com és el de Lleida-Balaguer i atenent el necessari reequilibri ter-
ritorial assegurant les freqüències cap al Pallars Jussà. És d’esperar 
que tot plegat s’abordi amb la maxima celeritat i que també s’hi 
puguin sumar les línies de trens regionals que van cap a Tarrago-
na. Tot plegat permetria afirmar que a Lleida hi ha rodalies

editorial: Una aposta per les rodalies de Lleida

ermengopolys
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A questa setmana hem començat a debatre les noves 
ordenances fiscals per al 2021, que és una de les 
eines bàsiques, conjuntament, amb el Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) i els pressupostos, per definir l’acció políti-
ca per a la ciutat de Lleida. El debat, que afrontem des de la 
responsabilitat i la mà estesa, ve enguany condicionat pel fort 
impacte de la crisi pel coronavirus, un fet que ens marcarà a 
l’hora d’aportar propostes per estipular les taxes i impostos, 
que tenen un impacte directe a la ciutadania. De fet, dime-
cres passat vam assistir a la primera reunió de la taula per a la 
recuperació de la ciutat de Lleida, que vam proposar el passat 
mes d’abril, i per a la qual hi aportem més de 50 mesures, 
algunes d’elles en matèria de bonificacions econòmiques, que 
confiem que tirin endavant per acompanyar els agents econò-
mics i socials a revertir la situació actual.
Per tant, d’entrada considerem que és insòlit que l’equip de 
govern municipal ens hagi enviat aquesta setmana el primer 
esbós de les ordenances fiscals atès que no inclouen futures 
propostes que puguin sorgir de la taula de recuperació, un fet 
que ens pot conduir en una terra de ningú. D’aquesta mane-
ra, des del grup municipal socialista ens preguntem de quina 
manera s’encaixaran els plantejaments fets en aquest espai 
de debat amb els agents polítics, econòmics i socials, cosa 

que temem que ens aboqui novament a la via marcada per la 
improvisació, com ja hem vist recentment en els àmbits de la 
mobilitat i de la sostenibilitat. El debat sobre les ordenances 
fiscals ha començat amb mal peu ja que inicialment vam anar 
coneixent les propostes a través de cadascun dels tres partits 
que formen el govern municipal, que sembla que per segon 
any consecutiu tornaran a apujar els impostos i taxes.
En els últims set anys de mandat, el Partit Socialista pot dir 
que va rebaixar els impostos, fet que va permetre a les famílies 
i els emprenedors a tenir més capacitat adquisitiva i d’inversió 
que, paral·lelament, beneficiava l’economia de la ciutat. Alho-
ra, vam acabar amb una corrent d’opinió que fixava la ciutat 
de Lleida com una de les localitats amb les taxes més altes de 
l’estat. Pel que fa a les propostes d’ordenances per a l’any que 
ve, per a les quals hi estem treballant un seguit d’aportacions 
que detallarem en els propers dies, el govern tripartit munici-
pal preveu incrementar impostos i estipular-ne de nous, com 
ara el que s’imposarà als propietaris d’animals de companyia.  
D’entrada, nosaltres som més aviat partidaris de realitzar can-
vis que facin referència a incidir en la responsabilitat dels pro-
pietaris en el sentit, per exemple, de fer complir la normativa 
a l’hora de posar el xip a les mascotes o vetllar perquè els 
amos recullin els excrements a la via pública. Un dels molts 

debats que haurem d’afrontar també és el de les escoles bres-
sol, que sempre ha sigut una clara aposta socialista, i per a les 
quals la Paeria pretén incrementar les taxes, que tindran una 
important repercussió per a les famílies. En aquest sentit, cal 
recordar que els pares i mares dels infants ja han patit recent-
ment altres increments per part de l’actual equip de govern 
municipal, que va establir un cost addicional al servei de guar-
da, a més de suprimir el servei maternoinfantil.
El grup municipal socialista hem actuat sempre des de la 
responsabilitat per a una fiscalitat justa per a tothom, però 
sembla que un cop més, l’equip de govern municipal, que no 
ha convocat cap ple per al mes de setembre, actua des de 
l’aparador i sense llegir les necessitats que té actualment la 
ciutadania. Nosaltres posarem tots els mitjans que tenim per 
seguir treballant per a unes ordenances fiscals justes, adap-
tades a la situació actual, i que vagin encaminades a fer de 
Lleida una ciutat més sostenible i igualitària i a fomentar l’em-
prenedoria. Ho farem de la mateixa manera amb què hem 
encarat la taula de recuperació de la ciutat, per a la qual ja 
tenim preparades més de 50 propostes que van encarades 
pal·liar els efectes de la crisi per a les persones i les famílies. 
Saber estipular proporcionalment els impostos és una base 
per garantir la justícia social.

FÈLIX LARROSA
CAP DE L’OPOSICIÓ A LA PAERIA DE LLEIDAImpostos justos

Una de les primeres decisions 
que va prendre Gregori Gallego 
quan va accedir a l’alcaldia de 

Balaguer el 1978 va ser retirar l’està-
tua que hi havia en plena Plaça Mer-
cadal en la que es veia un pagès es-
timant la bandera. Durant molts anys 
va ser icona del franquisme per ho-
menatjar els seus caiguts. Tant és així 
que fins i tot hi ha imatges de Franco 
davant del monument en la visita que 
va fer a la ciutat. El qui va ser alcalde 
del PSUC va posar l’estàtua en un ma-
gatzem municipal, on havia dormit fe-
liçment des de fa més de 40 anys. Ara 
fa dos estius, el periodista Josep Blanc 
va publicar que l’Ajuntament estudiava 
rescatar aquesta estàtua per posar-la 
al cementiri. S’al·lega, com aquest cap 
de setmana explicarem a les pàgines 
d’aquest diari, que l’autor de l’obra 
(Genaro Iglesias) era un republicà 
represaliat que a més va gosar posar 
una bandera indeterminada enlloc del 
fusell que se li havia manat que hi po-
sés. Ja té mèrit la tasca d’aquest home, 
que hauria gosat corregir les autoritats 
del règim en un moment en què els ju-
dicis sumaríssims estaven a l’ordre del 
dia. El que es farà ara és crear una co-
missió per decidir si s’ha de posar l’es-
tàtua en un futur Espai de Memòria o 
si no. Per si de cas jo ja dóno una idea: 
el millor lloc per aquesta estàtua és la 
deixalleria.

UNA ESTÀTUA PER      
LA DEIXALLERIA

FRANCESC 
GUILLAUMET

DARRER 
COMUNICAT
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