
Detectat un brot de Covid en una 
residència de les Borges amb 46 
casos entre usuaris i treballadors
Una vintena d’avis que han donat positiu i tenen el virus són 
asimptomàtics i només tres han requerit ingrés hospitalari
Un brot de coronavirus 
ha afectat a 34 usuaris 
i 12 treballadors de la 
residència assistida L’Onada 
Les Garrigues, a les Borges 
Blanques. Aquest centre per 
a la gent gran té un total de 
59 residents i 48 cuidadors.

Lleida
REDACCIÓ
Segons va avançar Catalunya Rà-
dio, una vintena d’avis que han 
donat positiu i que tenen el virus 
són asimptomàtics o presenten 
una simptomatologia molt lleu. 
Per una altra banda, només en 
tres casos s’ha requerit l’ingrés 
hospitalari dels afectats. Segons 
va informar la direcció del centre 
a través de les xarxes socials, tam-
bé s’han detectat 12 casos posi-
tius entre els treballadors, que 
estan en quarantena. En aquest 
sentit, el centre ja ha substituït 
empleats afectats amb compan-
ys i companyes d’altres centres 
de L’Onada i amb noves incorpo-
racions. Pel que respecta als resi-
dents afectats, aquests han estat 
aïllats en diferents zones de la re-
sidència per protegir la resta de 
residents. El brot de coronavirus 
s’ha detectat gràcies a un cribrat-
ge massiu que es va fer al centre 
perquè hi havia 9 casos positius.

El cas de Covid-19 detectat a 
la residència L’Onada de la capital 
de les Garrigues ha elevat el risc 
de rebrot de les Borges Blanques 
fins als 643,27 punts. Això també 
ha provocat que el risc de les Ga-
rrigues també hagi pujat fins als 
392,18 punts. El centre va infor-
mar que l’equip està “preparat 
amb tots els coneixements i equi-
pats amb tots els EPI necessaris 
per fer front a la situació”. A més 
enviarà un comunicat diari als fa-
miliars i publicaran les dades ac-
tualitzades a la fitxa del centre a 
OnaCivitas (enllaç Coronavirus) 
per fer seguiment de l’evolució 
de la pandèmia a la residència.

La demarcació de Lleida suma 
un total de 1.183 casos positius 
acumulats en residències de la 
tercera edat (1.057 a la plana i 
125 al Pirineu) i 158 morts (138 
a la plana i 20 al Pirineu). Per co-
marques, el Segrià registra fins 
al 6 d’octubre 650 casos i 115 
morts; la Noguera, 127/8; l’Ur-
gell, 120/7; la Segarra, 78/4; les 
Garrigues, 62/1; el Pallars Jussà, 
55/10; la Cerdanya, 30/5; l’Aran, 
23/5; el Pla d’Urgell, 21/3, i el 
Solsonès, 3/4. Per últim, el Pa-
llars Sobirà i l’Alta Ribagorça no 
tenen cap cas.

Prop de 1.200 
casos positius i 
158 morts a les 
residències de 
la demarcació

FOTO: L’Onada / La residència L’Onada compta amb un total de 59 residents, 34 dels quals han donat positiu

Lleida
REDACCIÓ 
El personal del servei d’atenció domiciliària 
de les Garrigues rebrà un ajut econòmic ex-
tra pels serveis prestats pel coronavirus. Vis-
ta la implicació i el compromís demostrat per 
tots els professionals d’atenció directa que 
van treballar durant les setmanes de con-
finament atenent a persones vulnerables 
tant a les residències de gent gran com en 
domicilis particulars, SUMAR, l’empresa que 
gestiona el Centre de Serveis Integrals per a 
Gent Gran (CSIGG) de les Garrigues té previst 
compensar els treballadors que van posar en 
risc la seva salut i la de les seves famílies amb 
un ajut econòmic de 900 euros, la mateixa 

Ajuts econòmics 
pels serveis 
prestats durant 
el confinament

compensació que atorga la Generalitat als 
auxiliars de geriatria i diplomats d’infermeria 
d’aquests equipaments.

Les treballadores del Servei d’Atenció Do-
miciliària (SAD) del Consell Comarcal de les 
Garrigues, del qual SUMAR porta la gestió 
des del mes d’agost, rebran la compensació 
de 900 euros la jornada completa o la part 

proporcional en funció de les hores de con-
tracte, sempre que estiguessin treballant o 
de baixa pel Covid-19.

També rebran la compensació la directo-
ra i la gerocultora del CSIGG de les Garrigues 
que, tot i estar tancat el centre, van treballar 
en altres residències durant les setmanes de 
confinament.

FOTO: C.C.G. / Es vol premiar així la implicació i el compromís demostrat durant la pandèmia
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El risc de rebrot puja a la plana, però 
baixa lleugerament a l'Alt Pirineu i Aran
La Cerdanya, la Segarra i l'Aran mantenen l'índex molt alt, que creix 
també a les Garrigues i la Noguera en un dia amb 89 positius i 1 mort 
La demarcació de Lleida 
va sumar ahir 89 nous 
positius, 78 dels quals a 
la regió de Lleida i 11 a la 
de l'Alt Pirineu i Aran. Són 
5 positius més que en el 
balanç anterior, en el qual 
se'n van comptabilitzar 84. 
Salut va registrar una mort 
més a la plana, de manera 
que la xifra puja a 348 
defuncions a la demarcació. 
El número d'ingressats baixa 
tant a Lleida (-1) com al 
Pirineu (-1).

Lleida
ACN
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 12.094 casos confir-
mats per PCR, 80 més que el dia 
anterior. Són 12.759 si es tenen 
en compte totes les proves (78 
més que el dia abans). Un total 
de 312 persones han mort per 
coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia, una més que en l'úl-
tim balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 29 punts i està en 214, per 
sobre del registrat la setmana an-
terior (185). La velocitat de pro-
pagació puja una mica i està en 
l'1,21, mentre que la setmana an-
terior era d'1,14. La taxa de con-
firmats per PCR del 27 de setem-
bre al 3 d'octubre és de 95,59 per 
100.000 habitants. Hi ha 33 pa-
cients ingressats (un menys que 
fa 24 hores), 19 a l'UCI.

A la ciutat de Lleida, on han 
mort fins ara 73 persones a causa 
del coronavirus, el risc de rebrot 

14.026
348
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puja a 192,91, nou punts més 
que el dia abans (era de 183,21 
punts), i lleugerament per sobre 
del de la setmana anterior, quan 
va ser de 192,18.

A Balaguer, el risc de rebrot es 
dispara fins als 611, cent punts 
més en 24 hores. La setmana an-
terior era de 300. L'Rt pua tres 
dècimes i està l'1,46, per l'1,41 de 
l'interval entre el 20 i el 26 de se-
tembre. La taxa de confirmats per 
PCR està en 111,41. 

Cervera millora lleugerament 
tot i mantenir-se en uns nivells 
de perill molt alts. El risc de re-
brot ha baixat més de 100 punts 
en les darreres 24 hores i se si-
tua ara en 1.340,63 (el dia abans 
era de 1.446,93 punts). Tot i això, 
continua per sobre de munici-
pis catalans que es troben en un 
estat delicat, com Tortosa o Pui-
gcerdà, i només la superen po-
bles petits com Bellmunt del Prio-
rat (1.468,97), Palol de Revardit 
(1.468,97) o Olvan (1.419,11). 

ALT PIrINEU I ArAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran ha registrat 1.115 ca-
sos confirmats per PCR, 11 més 
que el dia anterior, i 1.267 sumant 
totes les proves (els mateixos 11 
casos). Un total de 36 persones 
han mort des de l'inici de la pan-
dèmia (les mateixes que en l'ante-
rior balanç). 

El risc de rebrot baixa 5 punts 
i està en 271. La setmana del 20 
de setembre, la regió presentava 
un risc de 275. L'Rt baixa lleuge-
rament a l'1,2, mentre que la ta-
xa de confirmats per PCR és de 
119,66 per cada 100.000 habi-
tants. Les últimes dades assenya-
len que hi ha 13 pacients ingres-

sats (-1), cap a l'UCI.
La Segarra, que el dia abans 

encapçalava el risc de rebrot a 
Catalunya amb 728,56 punts, ha 
perdut aquesta condició i està ara 
en 683,28, superada, per exem-
ple, per la Cerdanya, malgrat ha-
ver baixat de 728,56 a 724,94. 

Altres comarques en perill són 

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 Pirin

27/9/20 - 3/10/20 348 81 95,59 119,66 214,28 271,62 1,21 1,20 4.827 1,669 41,49 37,57 51,15% 54,32% 28 9 21 0 4 4

20/9/20 - 26/9/20 335 70 92,02 103,41 185,17 275,16 1,14 0,86 5.837 1.289 46,43 41,69 53,13% 50,00% 20 10 11 1 4 3

13/9/20 - 19/9/20 306 155 84,06 228,97 149,19 619,94 1,00 1,79 4.973 1.689 44,38 42,88 49,35% 50,32% 15 10 0 1 4 0

02/3/20 - 6/10/20 12.094 1.115 3.322,19 1.647,12 101.564 16.913 45,21 46,82 54,38% 52,56% 871** 95** 163** 5** 312 36

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

33 13 19 0 12.759 1.267 214,28 271,62 312 36

Situació a 6/10/2020

Seguiment epidemiològic

les Garrigues (puja de 315,61 a 
392,18) a causa dels positius en 
una residència (veure pàgina 3), 
la Noguera (passa de 313,63 a 
361,17) i l'Aran, malgrat que ha 
baixat el darrer dia de 521,17 a 
453,66. El risc puja també al Se-
grià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, el Sol-
sonès i l'Alt Urgell, i baixa al Pa-
llars Sobirà i al Pallars Jussà, que 
passa a zona verda. L'Alta Riba-
gorça es manté amb el risc zero. 

DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per covid-19 a 
Catalunya segueix pujant i ja arri-
ba als 234,14 punts, que suposen 
un risc molt alt, superant àmplia-
ment els 215,15 punts d'aquest 
dimarts. La taxa de transmissió o 
velocitat de contagi, l'Rt, també 
puja i passa d'1,13 a 1,21. 

Segons les dades de Salut, en 
les últimes 24 hores s'han de-
clarat 1.477 nous casos confir-
mats per prova PCR, arribant als 
149.747 des de l'inici de la pandè-
mia (175.596 casos amb totes les 
proves), i hi ha hagut dues noves 
morts, arribant a les 13.425.

Pel que fa a casos confirmats 
per PCR, en l'última setmana, del 
27 de setembre al 3 d'octubre, 
n'hi va haver 8.280, xifra també 
superior a la setmana anterior, de 
7.113. 

Durant l'última setmana s'han 
fet 140.339 proves PCR, de les 
quals un 6,15% han donat posi-
tiu, també per sobre de la setma-
na anterior. La mitjana d'edat de 
les persones positives s'ha situat 
en 38,67 anys.

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 27/9 al 
3/10)
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La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha aprovat l’adjudicació de 
les obres de millora i reparació 
de l’aparcament d’autocaravanes 
de la capital garriguenca, que va 
quedar força malmès arran de 
les fortes llevantades de finals de 
2019 i principis d’aquest 2020, 
que es van registrar a la població 

El recinte està situat en una par-
cel·la d’uns 1.800 m², pavimenta-
da amb material granular i situa-
da al límit oriental de la població, 
i en ell hi ha una instal·lació des-
tinada a la recollida d’aigua resi-
dual i al subministrament d’aigua 
potable, formada per una plata-
forma pavimentada amb desguàs 
connectat a la xarxa municipal, i 

Les Borges adjudica les 
obres de l’aparcament 
per a les autocaravanes

FOTO: Aj. Borges Blanques/ Va quedar malmès arran de les llevantades  

Projecten 60 aerogeneradors al 
sud del Segrià per ser distribuïts 
en un total de cinc parcs eòlics
Estan pendents ara de l’aprovació de la Ponència d’Energies 
Renovables de la Generalitat i la majoria es farien a Maials
A finals del mes de 
setembre s’han projectat 
fins a 60 aerogeneradors al 
Segrià. 

Maials
REDACCIÓ/ACN
Fins a 60. És la quantitat d’aero-
generadors que s’han projectat 
per fer al Segrià, bona part d’ells 
a Maials, tal com va avançar ahir 
Som Garrigues i va confirmar 
aquest diari. Segons consta al 
Departament de Territori de la 
Generalitat, d’aquests 60 aero-
generadors, 34 es construirien 
a Maials, 19 a Seròs i 7 a Alma-

tret. La totalitat d’aquests ae-
rogeneradors es reparteixen en 
cinc parcs eòlics (Pyxis, Antila, 
Volans, Vela i Quilla) que formen 
part de les empreses Desarro-
llos Renovables Iberia RHo, S.L, 
Iberia Pi, S.L, Iberia Sigma S.L, 
Iberia Tau S.L. i Iberia Rasha 
S.L, que, tal com apunta Som 
Garrigues, totes treballen per a 
Statkraft Spain. Ara estan pen-
dents que la Ponència d’Ener-
gies Renovables del Govern els 
doni llum verda. 

En aquest sentit, la Segarra 
és una altra zona que copa part 
d’aquests elements. La Gene-

ralitat està rebent nombroses 
peticions per a la construcció 
de parcs eòlics a la zona de la 
Conca de Barberà, la Segarra i 
l’Anoia. De fet, en la Ponència 
del 24 d’agost es va aprovar la 
viabilitat de l’emplaçament de 
tres parcs més entre la Conca 
de Barberà i la Segarra. El pri-
mer s’ubicaria a Ribera d’On-
dara i tindria nou aerogenera-
dors. El segon seria a Talavera 
amb nou aparells més. I el ter-
cer comptaria amb dotze mo-
lins, ubicats entre els municipis 
de Montoliu de Segarra i Tala-
vera i Llorac.FOTO: S. Miret (ACN)/ Imatge d’arxiu d’aerogeneradors a la Granadella 

un punt de subministrament d’ai-
gua que, per causa de les inten-
ses pluges, ha quedat amb el sub-
sòl molt desmillorat.

Per aquest motiu l’ajuntament 
va convidar una desena d’empre-
ses locals especialitzades a pre-
sentar proposta econòmica per 
a fer les actuacions d’enderrocar 
totalment el paviment existent, 
tant en la part d’accés dels vehi-
cles com en la vorera lateral. Una 
vegada examinades les propos-
tes els tècnics han determinat 
que s’havia d’adjudicar a un con-
tractista local, per un import de 
18.153,69 euros.

El subdelegat del govern espa-
nyol a Lleida, José Crespín, es va 
reunir ahir amb l’alcalde d’Alma-
celles, Josep Ibarz. En el decurs 
de la reunió, ambdós càrrecs van 
coincidir en destacar, “la neces-
sitat de refermar la col·laboració 
entre institucions perquè es una 
peça clau pel progrés dels muni-
cipis”.

Crespín i Ibarz 
remarquen la 
necessitat de 
col·laboració

FOTO: Subdelegació/ Imatge de la reunió entre Crespín i Ibarz

Alcarràs recupera la programació cultural 
amb ‘La Petita Agenda’, fins al mes de març

Tremp amplia la zona d’exposició de la 
Fira del Codony per garantir la seguretat

L’Ajuntament d’Alcarràs recupera aquesta tardor, tot i l’emergència 
sanitària en curs, la seva programació cultural i ho fa amb un cicle, 
La Petita Agenda, que, d’aquí al març i a raó d’un dissabte al mes, 
portarà al Centre Cultural Municipal lo Casino fins a sis espectacles 
familiars a càrrec de companyies de contrastat prestigi.

L’Ajuntament de Tremp aposta per tirar endavant la 19a edició de la 
Fira del Codony i, amb el benentès que la situació sanitària es man-
tingui estable, incorporarà una sèrie de novetats, com l’ampliació de 
la zona d’exposició de la plaça de Capdevila per tot el passeig del Pare 
Manyanet i fins la plaça Mercadal.
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