6 tema del dia | viernes 23 de octubre de 2020
conseqüències del covid-19
Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Situació a 21/10/2020
Pacients ingressats actualment
Lleida

Pacients ingressats a l’UCI

Pirineu i Aran

Confirmats per
PCR

Risc de rebrot

Defuncions

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

10

1

14.342

1.489

474,83

425,97

325

38

61
14
Seguiment epidemiològic
Període

Casos confirmats acumulats

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

Pirin.

12/10/20 - 18/10/20

815

110

223,88

162,50

474,83

425,97

1,24

1,45

8.257

1.355

10,72

8,10

43,80

38,85

41

13

10

2

5

2

5/10/20 - 11/10/20

674

99

185,15

146,25

412,87

284,20

1,50

1,09

6.091

1.057

11,31

7,97

42,91

49,89

16

6

9

0

8

0
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(*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril

Font: Departament de Salut

Ponent té totes les comarques en risc alt
per primer cop des del dia 31 de març
Catalunya, on l'índex de perill de nous brots puja fins a 566, té totes
les comarques en vermell per primera vegada en tota la pandèmia
La demarcació de Lleida té
totes les comarques amb
un risc alt de rebrot de
Covid-19 (en zona vermella)
per primer cop des del
passat 31 de març, tot just
en els episodis inicials de
la primera onada de la
pandèmia. A l'endemà, l'1
d'abril, el Pla d'Urgell i la
Ribagorça van passar a zona
taronja. Des d'aleshores i
fins ahir, sempre hi havia
hagut alguna comarca fora
de la zona de risc alt.
Lleida
ACN/redacció
Aquesta situació es produeix després que les dues comarques que
estaven en perill mitjà-alt (zona
taronja), el Pallars Sobirà i l'Alta
Ribagorça, hagin sumat en les darreres hores 75 i 109 punts, respectivament, per situar-se en 160
el Sobirà i 183 l'Alta Ribagorça.
Pel que fa a la resta de comarques, les Garrigues i la Segarra
continuen en risc extrem tot i
que la seva millora és substancial.
Les Garrigues està amb un risc
de rebrot de 1.013 després d'haver baixat 143 punts, i la Segarra
se situa en 781, amb un descens
el darrer dia de 123 punts. En el
darrer dia han millorat també la
Noguera (-22), el Segrià (-17),
l'Urgell (-38), l'Alt Urgell (-25) i el
Pallars Jussà (-31), mentre que el
Solsonès es manté igual.
Per contra, empitjoren la Cerdanya, que està a 761 (+61):
l'Aran, a 559 (+200); i també lleu-
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La demarcació

(setmana
del 12/10 al 18/10)

La demarcació de Lleida suma
111 nous positius, 97 dels quals a
la regió de Lleida i 14 a l’Alt Pirineu
i Aran. En les darreres hores no hi
ha hagut cap víctima més, de manera que la demarcació continua
amb 363 defuncions. El número
d'ingressats puja de nou a Lleida
(+6) i al Pirineu (+2). El risc de rebrot és de 463,65 (-25) –el més
baix encara de les quatre demarcacions catalanes–, i la taxa de positius per cada 100.000 habitants,
de 214,06 (-12).

Dades de Catalunya

regions sanitàries
A la regió sanitària de Lleida, hi
ha acumulats 13.669 casos confirmats per PCR o antígens, 95 més
que el dia anterior. Són 14.342 si
es tenen en compte totes les proves (97 més que el dia anterior).
Un total de 325 persones han
mort per coronavirus des de l'inici
de la pandèmia, les mateixes que
en l'últim balanç.
Pel que fa al risc de rebrot,
baixa uns 33 punts i se situa en
474, encara per sobre del registrat la setmana anterior (412). La
velocitat de propagació baixa set
centèsimes fins a l'1,24, mentre
que la setmana anterior era d'1,5.
La taxa de confirmats per PCR està

mateixos 14). Un total de 38 persones han mort des de l'inici de
la pandèmia, les mateixes que en
l'anterior balanç.
El risc de rebrot continua pujant en les darreres 24 hores i ho
fa uns 44 punts, fins a 425. La setmana del 5 a l'11 d'octubre estava
en 284. L'Rt puja més d'una dècima i està en l'1,45, mentre que
la taxa de confirmats per PCR és
de 162,5 casos per cada 100.000
habitants. A la regió hi ha 14 pacients ingressats (+2), un a l'UCI.

Font: Departament de Salut

en 223,88 per cada 100.000 habitants. Hi ha 61 pacients ingressats
(+6), 10 dels quals a l'UCI (igual).
A la ciutat de Lleida, el risc de
rebrot baixa 29 punts més i és ara
de 525, quan la setmana anterior
era de 376. La taxa de positius confirmats per PCR per cada 100.000
habitants també baixa i és ara de

211,69, la velocitat de transmissió
es d'1,41, i el percentatge de PCR
positius és del 13,27%. En tots els
índex hi ha alguna altra capital catalana amb pitjors registres.
La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.328 casos
confirmats per PCR o TA, 14 més, i
1.489 sumant totes les proves (els

El risc de rebrot per Covid-19
a Catalunya puja 25,5 punts més
i ja arriba als 566,92 punts, segons les dades actualitzades del
Departament de Salut. La taxa de
transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, creix dues centèsimes,
d'1,38 a 1,40. En l'actualització de
dades s'han declarat 3.998 nous
casos confirmats per PCR o tests
d'antígens (TA), fins als 187.142
des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim balanç, el 10,88% de
les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 3
noves morts a Catalunya, amb
un total de 13.704. D'altra banda,
hi ha 184 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans,
amb un total de 1.626 persones,
282 de les quals a l'UCI (+39).
Des de l'inici de la pandèmia
s'han confirmat 214.425 casos,
187.142 dels quals mitjançant
prova PCR o test d'antígens. Hi ha
hagut 3 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.704

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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El leridano Custo
Dalmau recibe el
Premio Honorífico
al Diseñador de
Moda. Felicidades
El diseñador leridano, nacido en Tremp,
recibió ayer el Premio Honorífico al
Diseñador de Moda dentro de los Premios
Nacionales de la Industria de la Moda como
reconocimiento a su trayectoria de mas
de 30 años y a su firma ‘Custo Barcelona’,
todo un referente a nivel nacional e
internacional. Dalmau manifestó sentirse
“muy honrado por el reconocimiento a un
trabajo que en ocasiones es difícil pero por
el que mantenemos la misma ilusión de
nuestros primeros años”.

Reflexión sobre las imágenes, en el MACBA

El artista visual Tony Cokes invita al visitante del MACBA a reflexionar de forma “crítica” sobre cómo
se “consumen y digieren” en la actualidad las imágenes, a partir de una veintena de sus obras.

Premi acadèmic a Alba Pérez
L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va reconèixer la bellverenca
Alba Pérez pel seu esforç, dedicació i brillant expedient acadèmic.
La jove estudiant va obtenir el premi Aucer 2020 com a millor
estudiant de la comarca.

El actor Ryan
Reynolds celebra
en el día de hoy
su 44 cumpleaños

Escolars coneixen la fauna del territori
Un grup d’alumnes de la Granja d’Escarp van visitar l’exposició dels Espais Naturals, que es pot visitar
al Centre Cívic, on van poder conèixer la gran varietat d’indrets únics i fauna que té el territori.

El actor y productor de cine
estadounidense, reconocido
por sus intervenciones en
producciones como ‘Blade:
Trinity’ (2004), ‘X-Men
Origins: Wolverine’ y la saga
‘Deadpool’ (2016), entre
otras, cumple hoy 44 años.

