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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Situació a 25/10/2020
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16/10/20 - 22/10/20

952

135

261,51

199,43

490,33

357,49

524

554

1,12

1,58

10,92

7,20

44,84

38,80
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15

11

1

9
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09/10/20 - 15/10/20

833

107

228,82

158,06

385,13

320,56

538

346

1,47

1,14

11,41

8,89

41,79

41,76

35

12

5

0

8
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02/10/20 - 08/10/20

569

110

156,30

162,50

238,44

255,56

354

342

5.325

1,39

10,73

5,60

44,45

45,73

25

9

13

0

4
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01/3/20 - 25/10/20

14.456

1.443

3.971,02

2.131,65

32,31

17,16

12,19

6,68

45,01

45,87

336

38

(*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril /
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Lleida suma 183 positius i deu morts,
però és la demarcació amb menys risc
La taxa de possibles nous brots és de 524 a la plana i de 552 a l'Alt
Pirineu i Aran, molt lluny dels 841 de mitjana que registra Catalunya
La demarcació de Lleida
suma 183 nous positius,
173 dels quals a la regió de
Lleida i 10 a l’Alt Pirineu i
Aran. Són 78 positius menys
que al balanç anterior, en
què se'n van comptabilitzar
261. Salut va registrar 10
noves morts a la plana de
Lleida, de manera que la
xifra creix a la demarcació
fins a 374 defuncions. El risc
de rebrot a Ponent és de
525, i la taxa de confirmats
per PCR, de 252,93, els
índex més baixos entre les
demarcacions catalanes.
Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha
acumulats 14.456 casos confirmats per PCR o antígens, 173 més
que el dia anterior. Són 15.135 si
es tenen en compte totes les proves (els mateixos 173 d0increment). Un total de 336 persones
han mort per coronavirus des de
l'inici de la pandèmia, 10 defuncions més que en l'últim balanç.
Entre el 16 i el 22 d'octubre es
van notificar nou morts, per les 8
de l'interval anterior.
Pel que fa al risc de rebrot, puja 4 punts i se situa en 524, lleugerament per sota del registrat la
setmana anterior (538). La velocitat de propagació baixa cinc centèsimes i se situa en l'1,12, mentre que la setmana anterior era
d'1,47. La taxa de confirmats per
PCR/TA està en 261,51 per cada
100.000 habitants i la incidència
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1.098.320 Positius
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a 14 dies és de 490.
Hi ha 76 pacients ingressats
(+5), 12 dels quals a l'UCI (un
menys). Els ingressats creixen en
els últims set dies, amb 60 (13 a
l'UCI). En l'interval anterior eren
35 els hospitalitzats, dels quals 5
a la unitat de crítics.
Pel que fa a la ciutat de Lleida,
suma 21 nous positius i el risc de
rebrot se situa en 637, amb una
velocitat de transmissió d'1,31,
taxes altes però molt per sota de
les altres capitats catalanes.

43.573.944
1.161.932

Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del 16/10 al 22/10)

ALT PIRINEU: RISC DE 632

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.443 casos
confirmats per PCR o TA, 10 més, i
1.608 sumant totes les proves (10
més). 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 baixa 78
punts fins a 552. La setmana del 9
al 15 d'octubre estava en 346.
L'Rt baixa d'1,73 a 1,58, mentre que la taxa de confirmats per
PCR és de 199,43 casos per cada
100.000 habitants. La incidència
acumulada a 14 dies està en 357,
pels 320 de l'interval anterior.
A la regió hi ha 18 pacients ingressats (-1), dos a l'UCI (ídem).
Entre el 16 i el 22 d'octubre hi havia 15 ingressats (un a l'UCI), mentre que en l'interval anterior eren
12 els hospitalitzats, cap en estat
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crític.
LA DEMARCACIÓ SEGUEIX EN
ZONA VERMELLA
La demarcació de Lleida segueix en zona de màxim risc de rebrot, en vermell, un dia més, amb
el Solsonès, l'Alt Urgell, la Segarra,
el Pallars Sobirà i la Cerdanya amb

les taxes més elevades de risc de
nou brot.
Tot i això, la majoria de comarques han millorat en les darreres
24 hores. Ho han fet la Noguera,
les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Pallars Jussà, l'Aran, la Ribagorça i, fins i tot, la Cerdanya, el
Solsonès i l'Alt Urgell. Per contra,

el risc ha pujat en el darrer balanç
al Segrià, la Segarra, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
LES DADES A CATALUNYA
El risc de rebrot a Catalunya
puja 53 punts més en un sol dia
i ja supera els 800 punts, en concret està en 841, segons les dades
actualitzades del Departament
de Salut.
La incidència a 14 dies se situa
en 572,26. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt es
manté en l'1,53. En l'actualització de dades s'han declarat 4.077
nous casos confirmats per PCR
o tests d'antígens (TA), fins als
207.265 des de l'inici de la pandèmia (235.037 casos amb totes
les proves). Segons l'últim balanç,
el 12,55% de les proves que es
fan donen positiu. També s'ha informat de 25 noves morts, amb
un total de 13.819. D'altra banda,
hi ha 132 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans,
amb un total de 2.017 persones,
347 de les quals a l'UCI (+5).
Pel que fa als casos confirmats
per PCR o tests d'antígens (TA),
en el període del 16 al 22 d'octubre n'hi va haver 26.609, xifra
clarament superior al període anterior, del 9 al 15 d'octubre, quan
se'n van confirmar 11.903. Això
situa l'actual taxa de confirmats
per PCR/TA en 346,84 per cada
100.000 habitants. Durant l'última setmana s'han fet 218.480
proves PCR i 7.304 tests d'antígens, dels quals un 12,55% han
donat positiu.
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Ultimen
els treballs
d’asfaltat del
Camí del Mixó
d’Alcarràs
Operaris contractats per Nedgia completen aquesta setmana l’asfaltat en calent d’un tram
d’un quilòmetre de llargària del
Camí del Coll del Mixó, al qual
s’havia aixecat el ferm aquesta
primavera per tal de permetre
la connexió de la planta de tractament de purins amb la xarxa
local d’abastiment de gas. L’asfaltat en calent del tram de camí al qual s’ha realitzat l’obra
està pressupostat en 66.411,44
euros i es completa aquests
darrers dies d’octubre tal com
es va acordar entre Nedgia i no
té cap cost pel consistori.

Cervera
rebaixarà un
50% l’impost
d’obra per obrir
nous negocis
El Ple de la Paeria de Cervera, celebrat de manera
telemàtica el dimecres 21
d’octubre, va aprovar, entre altres propostes, una
modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO),
que es bonificarà un 50%
per facilitar la rehabilitació de locals tancats per
destinar-los a activitats comercials o de restauració.
Aquesta mesura s’adopta
amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament el municipi.

Veïns del Jussà s’uneixen contra el
projecte d’un “mega parc solar”
‘Salvem lo Pallars’ rebutja la iniciativa
que preveu 700 hectàrees de plaques
Isona i Conca Dellà
ACN
El projecte de 700 hectàrees de
plaques solars a quatre municipis del Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà, Tremp, Castell de Mur
i Talarn) ha portat a veïns de la
comarca a crear la plataforma
‘Salvem lo Pallars’ sota el lema
‘Aturem el Mega parc solar’ per
evitar aquesta instal·lació. La plataforma creu que “aquest megaprojecte topa frontalment amb
el model de territori sostenible
del Pallars Jussà”. Posen com a
exemples iniciatives promogudes
per les administracions com el
Geoparc Orígens amb l’acreditació de la UNESCO, la certificació
StarLight, Gratitud Pallars o GPS
Tourism. A Isona s’ha projectat
col·locar les plaques en terrenys
municipals i per això la plataforma demana un referèndum per

poder decidir.
La plataforma creu que amb el
desplegament de parcs solars no
es genera energia per al territori i
“s’hipoteca la terra durant trenta

anys, menystenint l’alt valor productiu i de l’agricultura i la ramaderia”. La promotora BlueProm
contempla diferents projectes als
nuclis d’Isona i Conca Dellà (Bas-

Les fires reclamen
no perdre “la gran
eina econòmica
que suposen”

Inicien a Vilaller
la milllora de la
zona de Santa
Llúcia-Riupedrós
L’Ajuntament de Vilaller ha començat les obres d’acondicionament de la zona de Santa Llúcia-Riupedros amb l’habilitació
d’un àrea lúdica amb tirolina,
taules de pin-pon i altres jocs infantils. En paraules de l’alcaldessa, Maria José Erta, es tracta de
crear un espai per gaudir en familia i fomentar el turisme familiar .

Asaja reclama que amb
la nova PAC tots els ajuts
vagin “a qui fa de pagès”
El president d’Asaja Lleida, Pere
Roqué, va traslladar ahir a la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, la necessitat que “tots els
sectors productius rebin els ajuts
per qui realment fa pagès”. Li va
traslladar en el marc de la reunió
que va tenir el sindicat Asaja Lleida amb el grup popular sobre la
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reforma de la nova Política Agrària Comuna (PAC). Durant la reunió, des del sindicat van traslladar
la seva aposta per una agricultura
“del pagès” i la incertesa sobre si
es rebran ajuts complementaris a
la PAC per fer front a les despeses
derivades la pandèmia. Segons va
explicar Pere Roqué “s’ha de mirar quina reestructuració s’ha de

turs, Orcau i Sant Romà d’Abella),
Tremp (Suterranya), Castell de
Mur i Talarn.
En el cas del municipi d’Isona i Conca Dellà està previst instal·lar-hi 460 de les 700 hectàrees previstes en un sòl comunal i
patrimonial. Salvem lo Pallars ha
explicat que aquests terrenys són
del poble i fins ara s’han arrendat
a diferents agricultors i ramaders
del municipi. Concretament, al
terme municipal de Basturs a sota la muntanya de Sant Corneli,
a l’anomenat Pla de Viu, hi estan
previstes unes 50 hectàrees.
La plataforma ha demanat ja a
l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà el “dret a decidir” sobre l’ús
del sòl públic. Concretament, els
veïns amb el suport de diverses
entitats han signat una petició
conjunta perquè l’Ajuntament
faci un referèndum referent a
aquest projecte que s’ubicaria en
terrenys comunals. Salvem lo Pallars afirma que no estan en contra de les energies renovables, i
sí en contra d’un model especulatiu.
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fer” en la reforma de la nova PAC.
Per la seva part, la Portaveu
del PP en el Parlament Europeu,
Dolors Montserrat, va assegurar
que la Política Agrícola Comuna
(PAC) ha de garantir que les explotacions agrícoles continuïn
generant en els pròxims anys riquesa i llocs de treball. “La PAC
ha de permetre que tots els europeus tinguin productes alimentaris de qualitat a un preu just, i
alhora que els agricultors puguin
guanyar-se la vida, que les explotacions siguin competitives i viables, que continuïn sent generadors de riquesa i d’ocupació”, Va
explicar Montserrat.

La Federació de Fires de Catalunya (Fefic) reclama poder tornar a celebrar esdeveniments
“amb restriccions i condicions
especials” i no deixar perdre
“la gran eina econòmica que
signifiquen les fires catalanes”.
L’entitat ha elaborat una Guia
per a la implementació del Pla
de contingència COVID-19 a les
activitats firals catalanes.
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