
La demarcació de Lleida suma 195 casos 
nous, amb un risc de rebrot de 452 punts
La plana assoleix unes taxes similars a les de finals de juliol, després 
del confinament del Segrià, amb 206 positius per 100.000 habitants
La demarcació de Lleida 
suma 195 nous positius, 
179 dels quals a la regió 
de Lleida i 16 a l’Alt 
Pirineu i Aran. Són 125 
positius més que al balanç 
anterior, en el qual se'n van 
comptabilitzar 70. Salut no 
va registrar noves morts a 
la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
352 defuncions. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+3) i es manté igual al 
Pirineu.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi ha 
acumulats 13.289 casos confir-
mats per PCR o antígens, 179 més 
que el dia anterior. Són 13.971 
si es tenen en compte totes les 
proves (els mateixos 179 d'incre-
ment). Un total de 316 persones 
han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que en l'últim balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja 37 punts i se situa en 477, 
per sobre del registrat la setma-
na anterior (349). La velocitat de 
propagació es manté en l'1,39, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,58. La taxa de confirmats 
per PCR està en 206,85 per cada 
100.000 habitants. Hi ha 48 pa-
cients ingressats (+3), 9 dels quals 
a l'UCI (-1).

Aquest risc de rebrot i aquesta 
taxa de confirmats per PCR no es 
donaven a la regió de Lleida des 
de finals del mes de juliol-primers 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

15.420
352

LLEIDA
Positius
Morts

203.397
13.619

CATALUNYA
Positius
Morts

974.449
33.992

ESPANYA
Positius 
Morts 

40.498.230
1.120.970

MÓN
Positius
Morts

d'agost, dues setmanes després 
de l'aixecament del confinament 
del Segrià, quan el risc ja anava a 
la baixa.

A la capital, Lleida ciutat, on 
han mort fins ara 161 persones 
a causa del coronavirus, el risc 
de rebrot puja 48 punts més i és 
ara de 452,75, quan la setmana 
anterior era de 317,12. La taxa de 
positius confirmats per PCR tam-
bé puja lleugerament i és ara de 
191,23, la velocitat de transmissió 
es d'1,39, i el percentatge de PCR 
positius és del 13,89%.

A Balaguer, el risc de rebrot se 
situa en 490,56. La setmana an-
terior era de 271,25. L'Rt també 
torna a pujar a 1,67, per sobre 
del de la setmana anterior (1,33). 
La taxa de confirmats per PCR és 
de 189,39 per cada 100.000 habi-
tants.

Amb dades de la setmana del 9 
al 15 d'octubre, Cervera continua 
en risc màxim, amb 1.930 punts, 
mentre que les Borges Blanques 
se situa ara en 4.111 punts. 

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.290 casos 
confirmats per PCR o TA, 16 més, i 
1.449 sumant totes les proves (els 
mateixos 16 d'increment). Un to-
tal de 36 persones han mort des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que en l'anterior balanç. 

El risc de rebrot continua pujant 
en les darreres 24 hores, ho fa 41 
punts, fins a 330. La setmana del 
2 al 8 d'octubre estava en 338. 
L'Rt puja vuit centèsimes i està 
en l'1,11, mentre que la taxa de 
confirmats per PCR és de 152,16 
casos per cada 100.000 habitants. 
A la regió hi ha 11 pacients ingres-

sats (ídem), dos a l'UCI (+1).

PER COMARQUES

Les Garrigues i la Segarra han 
aconseguit contenir el creixement 
desmesurat de ara fa uns dies, ja 
que el seu risc de rebrot fins i tot 
ha baixat lleugerament en les da-
rreres hores. Tot i això, les Garri-

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes % PCR positives Mitjana d'edat Ingressos Ingressos UCI Defuncions

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

9/10/20 - 15/10/20 753 103 206,85 152,16 477,19 330,80 1,39 1,11 6.939 1.129 11,43 8,97 42,15 41,81 32 8 9 0 2 0

2/10/20 - 8/10/20 564 109 154,93 161,02 349,40 338,70 1,58 1,38 5.321 1.806 10,74 5,60 44,41 45,72 17 9 11 0 4 0

25/9/20 -1/10/20 299 63 82,13 93,07 157,96 230,41 0,92 1,06 5.000 859 6,11 7,27 38,81 39,16 27 9 19 1 3 5

1/3/20 - 18/10/20 13.289 1.290 3.650,45 1.905,63 112.751 18.834 12,20 6,58 44,96 46,45 925** 109** 181** 7** 316 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

48 11 9 2 13.971 1.449 477,19 330,80 316 36

Situació a 18/10/2020

Seguiment epidemiològic

gues continua amb 1.799 punts, 
i la Segarra amb 1.076. Situació 
perillosa també per a la Nogue-
ra, que puja 165 punts el darrer 
dia i té ara un risc de 670. L'Urgell 
baixa lleugerament, però segueix 
amb 522 punts, mentre que l'Alt 
Urgell arriba als 561. Per darre-
re hi ha el Jussà, que baixa fins a 
422, i després ja vénen el Segrià 
(357), 66 més que el dia abans, i 
la Cerdanya (356,88), que torna 
a pujar, igual que l'Aran i la Riba-
gorça, tot i que aquesta última es 
manté com a zona verda.

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per Covid-19 
a Catalunya continua enfilant-se 
i aquest dilluns està en 438,48 
punts, 31,5 punts en 24 hores, 
segons les dades actualitzades 
del Departament de Salut. La ta-
xa de transmissió o velocitat de 
contagi, l'Rt, es manté en l'1,30. 
En l'actualització de dades s'han 
declarat 3.383 nous casos confir-
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), fins als 176.307 des de l'inici 
de la pandèmia. També s'ha in-
format de 17 noves morts a Ca-
talunya, amb un total de 13.619. 
D'altra banda, hi ha 90 ingressats 
més per coronavirus als hospitals 
catalans, amb un total de 1.308 
persones, 214 de les quals a l'UCI 
(+1).

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 203.397 casos, 
176.307 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. Hi 
ha hagut 17 noves morts i el total 
acumulat arriba a les 13.619.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 9/10 al 15/10)
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El Departament d’Agricultura 
participa, a través dels grups Le-
ader del Pirineu i del Projecte 
Odisseu, en la primera campanya 
conjunta de finançament col·lec-
tiu per a projectes empresarials 
‘Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pi-
rineu i Aran’. L’objectiu principal 
d’aquesta convocatòria pilot de 

finançament col·lectiu és fomen-
tar el retorn i la inserció laboral 
de joves al medi rural. 

Diferents administracions 
complementen amb un fons pú-
blic de 24.000 euros les aporta-
cions de la ciutadania a través 
d’una campanya de microme-
cenatge per tal d’impulsar nous 

projectes al territori. Es preveu 
repartir 48.000 euros en un mà-
xim de sis projectes que s’escolli-
ran, per part d’un jurat indepen-
dent, en funció d’allò establert en 
les bases.

Per donar a conèixer aques-
ta convocatòria i ajudar tots els 
interessats a preparar la candi-
datura dels seus projectes, en el 
marc del projecte Odisseu s’ha 
programat networkings en les sis 
comarques, en els quals es treba-
lla com potenciar i explicar bé la 
proposta per tal que tingui opci-
ons d’accedir als fons. 

Campanya de finançament 
col·lectiu per a projectes 
empresarials de l’Alt Pirineu

La Seu d’Urgell està portant a 
terme les obres de millora ener-
gètica a la coberta de l’edifici 
del Parc Olímpic del Segre per 
tal d’ubicar-hi la nova instal·la-
ció solar fotovoltaica que cons-
tarà de 195 panells fotovoltaics 
de 325W cadascun, amb un to-
tal de potència instal·lada de 

63,375kW. L’energia elèctrica 
produïda serà consumida en 
el mateix punt de subministra-
ment. Els treballs consisteixen 
en la impermeabilització de la 
coberta de la zona de terrassa i 
bar del Parc. Les obres les està 
realitzant l’empresa FERLAVAL, 
SL, i s’allargaran durant un mes. 

Milloren el Parc Olímpic del 
Segre de la Seu per instal·lar-hi 
plaques solars fotovoltaiques

Una vintena de persones van co-
mençar ahir una formació sobre 
el món digital i noves tecnologi-
es organitzada per Pallars Actiu, 
juntament amb la Cambra de 
Comerç de Lleida i en col·labora-
ció amb el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, adreçada a perso-
nes en situació d’atur de més de 
45 anys. L’objectiu de la forma-
ció és millorar el posicionament 

d’aquestes persones de cara a 
la seva reincorporació al món 
laboral millorant els seus conei-
xements digitals i potenciant ai-
xí la seva adaptació a les noves 
necessitats tecnològiques del 
món empresarial. Amb aquesta 
formació s’aconsegueix evitar 
que les persones de més edat 
quedin fora del circuit laboral a 
causa del seu desconeixement. 

Vielha
redacció
El projecte de candidatura de la 
Val d’Aran com a Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO es va pre-
sentar ahir públicament. La jor-
nada de presentació de la can-
didatura va ser presentada pel 
síndic d’Aran, Francés Boya, i es 
va comptar amb la intervenció 
del doctor Martí Boada, la direc-
tora de la Reserva de la Biosfera 
de Menorca, Irene Estaún, i els 
tècnics de les empreses respon-
sables de la redacció de la candi-
datura, el doctor Carles M.Gasol 
(Inèdit), Xavier Hidalgo (Inèdit) i 
Sara Arjó (Verd e Blu).

“Aquest és un projecte que 
ens permet replantejar la gestió 
territorial de la Val d’Aran i treba-
llar en una diversificació econò-
mica cada vegada més necessària 
per al territori i que ha d’estar fo-
namentada en els que volem que 
siguin dos dels pilars essencials 
del futur d’Aran: la sostenibilitat 
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FOTO: C.C.Jussà/ Imatge de la sessió de formació que es va fer 

FOTO: ACN/ Imatge de la Val dera Artiga de Lin, a la Val d’Aran 

El Jussà ofereix formació a 
majors de 45 anys sobre el 
món digital i les TIC per la 
seva reincorporació laboral

el conselh presenta al públic 
la candidatura de l’aran com 
a reserva de la Biosfera

i la innovació”, afirmava el síndic 
d’Aran, afegint que: “el reconeixe-
ment com a Reserva de la Biosfe-
ra no ens permetrà només posar 
en valor el nostre patrimoni natu-
ral, sinó que ens dotarà d’una ei-
na per valoritzar la nostra cultura 
i la nostra llengua, fent perdura-
ble i protegint el nostre patrimoni 

cultural”. Durant aquesta jornada 
pública de presentació de la can-
didatura, on han participat al torn 
d’una cinquantena de represen-
tants de la societat civil, empreses 
i administració, es va informar als 
participants que el govern aranès 
es troba ara en una fase de redac-
ció de la candidatura.

Consulta condiciones en seat.es seat.es

Volver así, 
suena bien.

A nadie le gusta despedirse de las vacaciones, por eso, en SEAT queremos que tu vuelta 
sea un poco mejor. Disfruta de un chequeo gratuito en 20 puntos clave de tu SEAT y llévate 
la luz de seguridad Help Flash de regalo. Infórmate y pide tu cita en www.seat.es.

Chequeo gratuito +
luz Help Flash de regalo.
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