
Creix el risc de rebrot a les Garrigues i 
sobrepassa el llindar dels 1.000 punts
A la ciutat de Cervera, el risc puja a 1.940, i la Segarra és la segona 
comarca amb els pitjors indicadors de la demarcació de Lleida
La demarcació de Lleida 
suma 135 nous positius, 
115 dels quals a la regió 
de Lleida i 20 a l’Alt Pirineu 
i Aran. Són 7 positius 
menys que al balanç 
anterior, en què se'n van 
comptabilitzar 142. Salut no 
va registrar noves morts a 
la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
348 defuncions. El número 
d'ingressats baixa a Lleida 
(-3) i al Pirineu (-3).

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 12.435 casos de 
coronavirus confirmats per PCR, 
113 més que el dia anterior. Són 
13.097 si es tenen en compte to-
tes les proves. Un total de 312 
persones han mort per corona-
virus des de l'inici de la pandè-
mia, igual que en l'últim balanç. 
Pel que fa al risc de rebrot, puja 
33 punts i està en 306, per sobre 
del registrat la setmana anterior 
(152). La velocitat de propagació 
puja i està en l'1,50, mentre que 
la setmana anterior era de 0,91. 
La taxa de confirmats per PCR de 
l'1 al 7 d'octubre és de 137,07 per 
100.000 habitants. Hi ha 19 pa-
cients ingressats (tres menys que 
fa 24 hores), 9 a l'UCI (-2). A Lleida 
ciutat, el risc de rebrot es troba a 
271,24 ( a l'anterior era de 247,1).

A Balaguer, el risc de rebrot 
baixa 55 punts en 24 hores i està 
en 296. La setmana anterior era 
de 201. L'Rt cau dues dècimes 
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fins a 1,46, pel 0,46 de l'interval 
entre el 24 i el 30 de setembre. La 
taxa de confirmats per PCR està 
en 122,55.

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran ha registrat 1.173 
casos de coronavirus confirmats 
per PCR, 20 més, i 1.327 sumant 
totes les proves. Un total de 36 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia (les mateixes que 
en l'anterior balanç). El risc de re-
brot baixa 11 punts i està en 324. 
La setmana del 24 de setembre, 
la regió presentava un risc de 244. 
L'Rt s'incrementa fins a l'1,36, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 128,52 per cada 
100.000 habitants. Les últimes 
dades assenyalen que hi ha 6 pa-
cients ingressats (-3), cap a l'UCI.

A Puigcerdà, el risc de rebrot 
baixa 130 punts, fins als 1.057. 
La setmana anterior estava en 
730,83. L'Rt també baixa i se si-
tua en l'1,45, mentre que en la 
setmana del 24 era de 0,90. La ta-
xa de confirmats per PCR està en 
381,68.

PER COMARQUES

L'única comarca de la demar-
cació de Lleida que canvia de co-
lor és el Pallars Jussà, que incre-
menta en prop de 70 punts el seu 
risc de rebrot, i passa de la zona 

de risc moderat a la zona de risc 
alt. En l'anterior balanç, presenta-
va un risc de 49,63, que en el da-
rrer informe s'eleva a 116,99.

La majoria de comarques de 
Lleida romanen en zona vermella, 
a excepció de l'Alta Ribagorça i del 
Pallars Sobirà, que es troben en 
zona verda, amb un risc de rebrot 

molt baix. La comarca que presen-
ta unes dades més preocupants 
és la de les Garrigues, que eleva el 
seu risc de rebrot a 1.015,97 (en 
el balanç anterior era de 728,73), 
287 punts per sobre que en l'an-
terior informe. La segueix molt 
de prop la comarca de la Segarra, 
amb un risc de 994,08 (120 punts 

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

1/10/20 - 7/10/20 499 87 137,07 128,52 306,31 324,27 1,50 1,36 5.144 1.627 44,20 42,71 52,91% 50,57% 18 9 11 0 2 0

24/9/20 - 30/9/20 298 74 81,86 109,32 152,28 244,27 0,91 1,08 5.098 1.125 38,40 39,46 48,99% 54,05% 29 10 19 1 5 7

17/9/20 -23/9/20 329 86 90,38 127,04 188,05 412,27 1,18 1,29 5.683 1.321 48,55 40,77 53,50% 50,00% 18 9 8 1 3 0

1/3/20 - 10/10/20 12.425 1.173 3.413,11 1.732,80 105.468 17.644 45,15 47,01 54,39% 52,26% 879** 98** 167** 6** 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

19 6 9 0 13.097 1.327 306,31 324,27 312 36

Situació a 10/10/2020

Seguiment epidemiològic

per sobre que el darrer balanç, 
que era de 874,58).  A la ciutat de 
Cervera, el risc és de 1.939,8. 

Les segueixen les comarques 
de la Cerdanya, amb 701,05, 
l'Aran, amb 415,12 i l'Alt Urgell, 
amb 383,51 punts de risc de re-
brot. A l'extrem contrari, l'Alta 
Ribagorça és la comarca amb mi-
llors dades de la demarcació, i un 
risc de rebrot de zero.

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per covid-19 a 
Catalunya segueix pujant progres-
sivament i ja arriba als 289,56, 
amb un creixement de 14,6 punts 
en 24 hores (ahir era de 274,89), 
segons les dades actualitzades 
del Departament de Salut. La ta-
xa de transmissió o velocitat de 
contagi, l'Rt, també s'incremen-
ta lleugerament i passa d'1,29 a 
1,30. En paral·lel, en les últimes 
24 hores s'han declarat 2.300 
nous casos confirmats per prova 
PCR, arribant als 158.078 des de 
l'inici de la pandèmia. També s'ha 
informat de 13 noves morts a Ca-
talunya, amb un total de 13.483. 
Actualment hi ha 873 persones 
ingressades per coronavirus als 
hospitals (+34), 151 de les quals 
estan a l'UCI (sis menys que ahir).

Tots els indicadors segueixen 
empitjorant, com en els últims 
dies. El risc de rebrot era de 
195,29 entre el 24 i el 30 de se-
tembre, però ara ha pujat fins a 
289,56. La pujada en 24 hores és 
de 14,6 punts. L'Rt també ha pas-
sat d'1,02 la setmana anterior a 
l'1,30 en els darrers set dies.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
de l'1/10 al 7/10)
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 (*) Les dades corresponents a Espanya pertanyen al balanç de divendres
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Cinc ferits, almenys tres 
de greus, en un xoc frontal 
a l’N-230 al Pont de Suert
Cinc persones van ser 
evacuades, almenys tres en 
estat greu, després d’un xoc 
frontal entre dos vehicles 
que es va produir ahir a la 
tarda a l’N-230, al seu pas 
pel Pont de Suert.

El Pont de Suert
IRIS CARNICÉ
L’accident, entre un turisme i una 
furgoneta, fou a les 17.30 hores, 
al quilòmetre 116 de l’N-230, i 
es van desplaçar al lloc dels fets 
3 ambulàncies i un helicòpter del 
SEM, 3 dotacions dels Mossos 
d’Esquadra, 1 dotació de Bom-
bers de la Generalitat. Tres de les 
persones ferides greus van ser 
traslladades a l’Hospital Arnau de 
Vilanova, una de menys gravetat 
a l’Hospital de Vielha i la cinque-

na fou atesa pels serveis mèdics 
aragonesos i se’n desconeix l’es-
tat. La carretera nacional va ser 

tallada durant prop de dues ho-
res, però el servei de Trànsit va 
habilitar un pas alternatiu per als 

vehicles que hi transitaven.

TRES ACCIDENTS AMB FERITS

La jornada de diumenge va 
acabar amb tres accidents més 
amb ferits a la demarcació. A Al-
picat, a l’N-240, hi va haver una 
col·lisió amb cadena amb tres ve-
hicles implicats i 4 ferits lleus. El 
sinistre es va produir a les 12h, al 
quilòmetre 99,2 de l’N-240 i 10 
persones foren ateses pel SEM.

A Lleida, a l’avinguda de Rovira 
Roure, una persona fou evacuada 
ahir al migdia a l’Arnau després 
de topar amb el seu vehicle con-
tra un mur, que va cedir.

Finalment, a Montferrer i Cas-
tellbò, una persona va resultar fe-
rida i fou evacuada després d’un 
accident entre dos cotxes al km 
230 de l’N-260, a les 16.30 h.
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FOTO: LM i Aj. Granja / El regidor Turisme, Paco Cerda, va participar a les jornades (esquerra), que també es van celebrar a la Granja d’Escarp (dreta)

Les Jornades Europees 
de Patrimoni posen 
en valor l’atractiu 
turístic de Ponent

Diversos municipis de Ponent, 
com és el cas de Corbins, el Pa-
lau d’Anglesola, Torresbesses, 
Albesa o la Granja d’Escarp, van 
acollir aquest cap de setmana les 
Jornades Europees de Patrimoni, 
que tenen com a objectiu, mos-
trar monuments i punts clau de 
cada localitat; a més de potenciar 
l’atractiu turístic de les diferents 
zones que hi participen.

Els Bombers 
treballen en 
quatre rescats 
de muntanya 
diumenge
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir en una dot-
zena de rescats de muntanya, 
quatre dels quals es van pro-
duir a la demarcació de Lleida. 
Al matí, dues dotacions, una 
per terra i una per aire, van eva-
cuar un parapentista la Pla dels 
Estinclells a Verdú. El pilot fou 
traslladat a la Vall d’Hebron. Al 
Congost de Mont-rebei, una 
dona es va fer mal al turmell. 
S’hi van desplaçar un helicòp-
ter amb efectius dels Bombers 
GRAE i fou traslladada a l’Hos-
pital de Tremp. D’altra banda, 
a la Pobla de Segur, una escala-
dora va resultar ferida en cau-
re-li una roca a la cara a la via 
Sang de Crack, al Circ del Pessó. 
També fou traslladada a l’Hos-
pital de Tremp en helicòpter. 
Finalment, una família va haver 
de ser rescatada perquè s’havia 
desorientat mentre feia la ruta 
des del refugi de Comes de Ru-
bió fins al Pic de l’Orri.

Els Bombers de la Generalitat van 
treballar ahir en deu incendis a 
la demarcació, la majoria de ve-
getació. N’hi va haver a Belianes, 
Seròs, Castellnou d’Oluges, To-
rregrossa i Puigverd de Lleida. A 
Lleida ciutat, van cremar matolls 
prop del carrer Palauet i als Ala-
mús i contenidors a Pere de Ca-
vasèquia i a Enginyer Cellers.

10 incendis a la 
demarcació, 
la majoria de 
vegetació

FOTO: Bombers/ A Belianes van cremar prop de 13 hectàrees de matolls

La neu obliga 
a circular amb 
cadenes al Port de 
la Bonaigua

La neu que va caure ahir al Piri-
neu de Lleida va obligar el tràn-
sit a circular amb cadenes per 
accedir al Port de la Bonaigua 
(C-28). El Servei Català de Tràn-
sit (SCT) va informar ahir al ma-
tí a través de Twitter que són 
necessàries les cadenes per a 
circular per la C-28, al seu pas 
pel Port de la Bonaigua, a la Val 
d’Aran, arran de les nevades. 

Tàrrega aprova la 
convocatòria per 
cobrir 4 places a la 
Policia Local

L’Ajuntament de Tàrrega va 
aprovar en Junta de Govern 
Local la convocatòria d’un nou 
procés selectiu per cobrir qua-
tre places d’agent de la Policia 
Local en règim de funcionari 
de carrera. Les bases del con-
curs-oposició es faran públi-
ques durant els propers dies. La 
plantilla del cos passarà de 15 a 
19 efectius. 

FOTO: Guàrdia Civil / L’accident, entre un turisme i una furgoneta, ahir

cfarre
Resaltado


	M202010121
	publicacio (1)
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	publicacio (1).pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	publicacio (1).pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40


	M202010121.pdf
	publicacio (1)
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	publicacio (1).pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	publicacio (1).pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40





