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conseqüències del covid-19
Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Situació a 28/10/2020
Pacients ingressats actualment
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96
20
Seguiment epidemiològic
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PCR positius
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Pirineu
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19/10/20 - 25/10/20

1.195

196

328,26

289,54

582,36

480,10

678

595

1,24

1,30

13,43

9,95

45,06

42,31

78

20

12

2

11

2

12/10/20 - 18/10/20

925

129

254,09

190,56

440,61

336,81

550

520

1,33

1,62

11,17

8,90

44,11

39,29

49

12

9

2

4
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05/10/20 - 11/10/20

679

99

186,52

146,25

292,83

270,33

416

284

1,51

1,08

11,31

7,96

42,93

50,51

20

7

10

0

8

0

01/3/20 - 28/10/20

15.125

1.555

4.154,80

2.297,10

33,42

18,33

12,29

6,94

45,05

45,89

336

42

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

Font: Departament de Salut

Més de la meitat dels 231 municipis
de Ponent ja estan en zona d'alt risc
La demarcació suma 223 nous positius i una defunció i l'índex de
rebrot puja fins a 664, amb increments tant a la plana com al Pirineu
La demarcació de Lleida té
més de la meitat dels seus
231 municipis amb risc
alt de rebrot en superar
la barrera dels 100 punts.
El nombre de localitats
en aquesta situació
s'ha anat incrementant
progressivament en les
darreres setmanes i ahir ja
eren 116 municipis dels 231
de la demarcació que es
trobaven en zona vermella.
Lleida
ACN/redacció
La demarcació de Lleida suma
223 nous positius, 185 dels quals
a la regió de Lleida i 38 a l’Alt Pirineu i Aran. Salut registra un
mort més al Pirineu, de manera
que la xifra puja a la demarcació
fins a 378 defuncions. El risc de
rebrot a Ponent és de 664 (+32);
la taxa de confirmats per PCR, de
321 (+25); i la incidència acumulada, de 565,57 (+13).
Com en els darrers dies, la demarcació de Lleida presenta una
situació millor que Barcelona, Tarragona i Girona, atès que la seva
taxa és menor en tots els paràmetres.
A la regió sanitària de Lleida
hi ha acumulats 15.125 casos
confirmats per PCR o antígens,
184 més que el dia anterior. Són
15.803 si es tenen en compte
totes les proves (185 més que al
balanç anterior). Un total de 336
persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia,
les mateixes que en l'últim ba-

LLEIDA
Positius
Morts

CATALUNYA
17.526 Positius

378

Morts

ESPANYA

250.733 Positius
13.974 Morts

1.160.083 Positius
35.639 Morts

lanç. Entre el 19 i el 25 d'octubre
es van notificar 11 morts, per les
4 de l'interval anterior. Pel que fa
al risc de rebrot, puja 38 punts en
les últimes hores i se situa en 678,
per sobre del registrat la setmana anterior (550). La velocitat de
propagació creix tres centèsimes i
se situa en l'1,24, mentre que la
setmana anterior era d'1,33. La
taxa de confirmats per PCR/TA
està en 328,26 per cada 100.000
habitants i la incidència a 14 dies
és de 582. Actualment, hi ha 96
pacients ingressats (+5), 33 dels
quals a l'UCI (+21). Entre el 19 i el
25 d'octubre els ingressats eren
78 (12 a l'UCI). En l'interval anterior eren 49 els hospitalitzats, dels
quals 9 a la unitat de crítics.
Pel que fa a la ciutat de Lleida, el risc de rebrot puja 68 punts
més i se situa en 799, amb una velocitat de transmissió d'1,38, una
taxa de PCR de 354 (+28) i una incidència acumulada de 589 (+28).

45.073.955
1.183.175

Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del 19/10 al 25/10)

dència a l'alça gràcies a un descens de 42 punts, però continua
amb un risc de rebrot altíssim, de
1.463 punts. També estan en mala situació l'Alt Urgell (1.084), la
Segarra (849), el Segrià (738), les
Garrigues (721), la Noguera (630)
i la Cerdanya (564), comarques
on el risc ha continuat incrementant-se el darrer dia.
A l'Urgell (709) i el Solsonès
(654), baixa el risc de rebrot,
però continuen amb unes taxes
molt elevades. A la resta de comarques, l'índex baixa i se situen
per sota dels 400 (el Pla d'Urgell)
i dels 300 (el Pallars Jussà, l'Aran i
l'Alta Ribagorça).
les dades a catalunya

Alt Pirineu i aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.555 casos
confirmats per PCR o TA, 36 més, i
1.723 sumant totes les proves (38
casos més). Un total de 42 persones han mort des de l'inici de la
pandèmia, una més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot creix
27 punts en les darreres hores
fins a 595. La setmana del 12 al 18

MÓN

Font: Departament de Salut

d'octubre estava en 520.
L'Rt baixa lleugerament, de
1,32 a 1,30 mentre que la taxa de
confirmats per PCR és de 289,54
casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a
14 dies està en 480, pels 336 de
l'interval anterior. A la regió hi ha
20 pacients ingressats i un a l'UCI

(un més). Entre el 19 i el 25 d'octubre hi havia 20 ingressats (dos
a l'UCI), mentre que en l'interval
anterior eren 12 els hospitalitzats,
dos en estat crític.
el sobirà millora
Per comarques, el Pallars Sobirà ha aconseguit trencar la ten-

El risc de rebrot a Catalunya ha
baixat 2 punts i se situa en 838,
segons l'última actualització del
Departament de Salut. També
ha disminuït la velocitat de propagació, l'Rt, que passa d'1,38 a
1,34. En canvi, la incidència a 14
dies segueix pujant i se situa ara
a 654.
En l'actualització de dades
s'han declarat 5.626 nous casos
confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 222.571 des de
l'inici de la pandèmia (un total de
250.733 casos amb totes les proves). El 13,30% de les proves que
es fan donen positiu. També s'ha
informat de 78 noves morts, amb
un total de 13.974. Hi ha 182 ingressats més per coronavirus als
hospitals catalans, amb un total
de 2.387 persones, 434 de les
quals a l'UCI (+36).
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UP exigeix compensar
als ramaders pels danys
col·laterals fets per l’os
FOTO: C.C.Noguera/ L’obra es troba a Vilanova de l’Aguda

La Noguera reivindica la
dona rural a través de l’art
El Consell Comarcal de la No·
guera ha inaugurat l’obra artís·
tica amb la qual el consell vol
homenatjar totes les dones que
viuen (i han viscut) en el medi

rural i que contribueixen molt
activament al fet que aquest en·
torn continuï sent un exemple
d’evolució, desenvolupament i
progrés.

Transhumància de cavalls
Ahir es va poder veure la tradicional transhumància de cavalls
de les comarques del Pallars Sobirà al Pallars Jussà. Entre els
diferents punts, es van veure al seu pas per Baro. / FOTO: LM

Presenten quatre
expedients
per instal·lar
plaques solars
al Pallars Jussà
El director general de Políti·
ques de Muntanya va informar
al Consell d’Alcaldes del Pallars
Jussà que actualment hi ha qua·
tre expedients presentats per
instal·lar plaques solars a la co·
marca, que sumen unes 22 hec·
tàrees. El més gran s’ha projec·
tat al terme de Tremp amb una
superfície d’11,6 hectàrees. Els
tres restants ronden entre 1,5 i
les 3 hectàrees. Un dels projec·
tes de Talarn, de més de 2 hec·
tàrees, ja ha estat aprovat defi·
nitivament i un dels de Tremp
ho està provisionalment. Pel
que fa al projecte més gros i un
altre d’encara no una hectàrea
es troben iniciant els tràmits.

Engeguen una prova pilot per conèixer
comportaments anòmals dels animals
Lleida
acn
Unió de Pagesos denuncia que
l’impacte “real” de l’os en la ra·
maderia extensiva del Pirineu no
són només els atacs certificats
per l’Administració, que enguany
han estat 19 en bestiar i arnes,
sinó que va “molt més enllà” i
també provoca escampades dels
ramats, la desaparició d’animals o
pèrdues de la cria de la mare. Per
això, el sindicat reclama al Go·
vern que també es compensi als
ramaders per aquests danys “col·
laterals” provocats per l’os.
En aquest sentit, Unió de Pa·
gesos, amb la col·laboració de
sis explotacions ramaderes del
Pallars Sobirà, ha posat en marxa
una prova pilot de geolocalització
que permet conèixer comporta·
ments anòmals dels ramats i, ai·
xí poder determinar si han estat
provocats per l’os o bé per altres
causes. Unió de Pagesos denun·
cia que l’impacte de l’os a la ra·
maderia del Pirineu és més im·
portant del que els expedients de
danys reflecteixen. Enguany, Ter·

FOTO: UP/ Imatge de vaques que han patit estrès a Lladorre, al Sobirà

ritori i Sostenibilitat ha comptabi·
litzat 19 atacs a l’Alta Ribagorça,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall
d’Aran, sobretot concentrats en
aquestes dues darreres comar·
ques, amb pèrdues de bestiar i ar·
nes, segons ha denunciat aquest
dijous la responsable del sector
del boví de carn del sindicat, Ra·
quel Serrat.

Remarquen, però, que s’estan
perdent animals no localitzats per
espantades i que hi ha afectaci·
ons per l’estrès dels ramats i per
la reducció del període de pastura
a causa de la presència de l’os. Per
això, reclamen als departaments
d’Agricultura i Territori que també
es compensin als ramaders afec·
tats aquests danys “indirectes”.

Maria Vergés es fixa com a
repte la Reserva Biosfera un
cop nomenada síndica
Maria Vergés va ser nomenada
ahir síndica d’Aran en substitució
de Francès Boya qui ha deixat el
càrrec per ocupar el de secretari
general per al Repte Demogràfic
tot i que seguirà com a conse·
ller del govern aranès. La recent·
ment estrenada síndica va expli·
car que ostentar aquest càrrec
és un “compromís i responsabi·
litat” i va afegir que “no es trac·
ta d’una reestructuració del go·
vern” sinó simplement “d’agafar
el testimoni de l’exsíndic Francés
Boya”. Vegés va apostar per se·
guir treballant amb els projectes
de legislatura que ja estant “en·
carrilats” al Conselh Generau.La
síndica d’Aran va afegir que “és
un orgull” pel poble aranès que

Francés Boya
seguirà com a
conseller del
govern aranès
Boya ostenti un càrrec al govern
espanyol i creu que l’Aran en pot
sortir afavorit. Vergés va explicar
que la decisió d’acceptar el càrrec
de síndica ha estat “meditada i
compartida” amb tots els conse·
llers del govern.
Entre els principals reptes,
Vergés va destacar la candidatu·
ra de la Val d’Aran a Reserva de la

FOTO: ACN/ Un dels moments del nomenament de la nova síndica

Biosfera, el projecte de sostenibi·
litat turística dotat amb 2,5 mili·
ons d’euros, el projecte de ges·
tió forestal o el HUB d’innovació
en territoris de muntanya. Boya
va afirmar que conservarà el seu
compromís com a conseller, do·

nant suport als departaments de
Bombers-Emergéncies i Noves
Tecnologies i Innovació i va afe·
gir que “la Secretaria General és
també una gran oportunitat per
donar suport a projectes iniciats
pel Conselh Generau”.

