
Ponent suma 313 nous casos positius i 
el nombre d'hospitalitzats s'eleva a 183
El risc de rebrot puja a les regions de Lleida i el Pirineu, mentre que el 
Pallars Jussà esdevé l'única comarca catalana al marge del perill alt
La demarcació de Lleida 
suma 313 nous positius, 
254 dels quals a la regió de 
Lleida i 59 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 108 positius més 
que al balanç anterior, en 
què se'n van comptabilitzar 
205. Salut no va registrar 
cap nova mort a la 
demarcació, de manera que 
la xifra es manté en 411 
defuncions.

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 17.952 casos con-
firmats per PCR o antígens, 252 
més. Són 18.655 si es tenen en 
compte totes les proves (254 
més). Un total de 362 persones 
han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que 24 hores abans. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 13 punts en les últimes hores i 
se situa en 606, per sota del regis-
trat la setmana anterior (689). La 
velocitat de propagació es manté 
en el 0,94. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 323,85 per ca-
da 100.000 habitants i la incidèn-
cia a 14 dies és de 667,37.

Pel que fa a les Àrees Bàsiques 
de Salut de la regió de Lleida, on 
han crescut més els casos els da-
rrers set dies respecte a la setma-
na anterior ha estat a la Granade-
lla (600%, d'1 a 7), Seròs (57,1%, 
de 7 a 11), el Pla d'Urgell  (+50%, 
de 94 a 141), Alcarràs (+40%, de 
35 a 49), Cervera (20,6%, de 102 
a 123) i Balaguer (17,4%, de 144 
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ALT PIrINEU I ArAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 2.027 casos 
confirmats per PCR o TA, 59 més, i 
2.197 sumant totes les proves (59 
més). Un total de 49 persones han 
mort des de l'inici de la pandèmia, 
les mateixes que en l'anterior ba-
lanç. 

El risc de rebrot torna a pu-
jar, ho fa 9 punts en les darreres 
hores fins a 694 (el segon més 
alt de Catalunya). En canvi, l'Rt 
baixa, ho fa una centèsima i se si-
tua en l'1,36, però continua com 
la més alta de totes les regions 
sanitàries, mentre que la taxa de 
confirmats per PCR és de 301,81 
casos per cada 100.000 habitants. 
La incidència acumulada a 14 dies 
està en 552,35.

Pel que fa a les Àrees Bàsiques 
de Salut de la regió de l'Alt Pirineu 
i Aran, on han crescut més els ca-
sos els darrers set dies respecte 
a la setmana anterior ha estat a 
l'Aran (271,4%, de 7 a 26), la Seu 
d'Urgell (52,8%, de 36 a 55) i la 
Cerdanya (23,8%, de 63 a 78).

175 hoSPITALITzATS

La situació hospitalària a Po-
nent s'està estabilitzant els últims 
dies. Actualment, hi ha 175 per-
sones hospitalitzades a la regió de 
Lleida, de les quals 24 estan a les 

UCI. D’aquestes, 75 són a l’Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilanova, 
59 a planta i 18 a l’UCI. L’Hospital 
Santa Maria compta amb 34 hos-
pitalitzats, 28 a planta i 6 a l’UCI, 
mentre que dels 66 ingressats 
restants per Covid-19, 57 es tro-
ben en centres privats i 9 a l'Hotel 
Nastasi. D'altra banda, a la regió 

sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi 
ha vuit persones hospitalitzades, 
totes elles a planta.

PEr CoMArqUES

El risc de rebrot continua creiu-
xent a la Cerdanya i es consolida 
com la comarca catalana amb el 
risc de rebrot més alt, seguida pel 

Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Mitjana d'edat % Dones Ingressos Defuncions

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

2/11/20 - 8/11/20 1.185 206 323,85 301,81 667,37 552,35 606 694 0,94 1,36 22,70% 16,93% 43,83 44,95 53,00% 55,34% 124 27 13 2

26/10/20 - 1/11/20 1.257 171 343,53 250,53 706,18 586,46 689 444 1,02 0,86 11,96% 8,85% 43,77 51,92 51,71% 56,14% 104 20 11 5

19/10/20 -25/10/20 1.327 217 362,66 317,93 620,91 506,93 761 673 1,31 1,40 13,74% 10,13% 44,76 42,56 52,52% 62,21% 78 18 13 2

1/3/20 - 11/11/20 17.952 2.027 4.906,10 2.969,79 12,89% 7,71% 44,85 46,39 53,92% 53,87% 362 49

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Incidència acumulada a 14 dies Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

115 26 18.655 2.197 667,37 552,35 606 694 362 49

Situació a 11/11/2020

Seguiment epidemiològic

Berguedà, Osona i la Segarra, que 
millora lleugerament.

 També han millorat en les da-
rreres 24 hores el Segrià, el Sol-
sonès, l'Alt Urgell, l'Aran i el Pa-
llars Jussà, que passa a ser l'única 
comarca de Catalunya que no té 
un risc de rebrot alt. Per contra, 
empitjoren la Noguera, les Ga-
rrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el 
Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.

Pel que fa a la velocitat de 
transmissió o de contagi, l'Aran 
és la comarca catalana amb l'ín-
dex més alt (2,11).

LES xIfrES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 16 punts 
en les últimes 24 hores a Cata-
lunya i se situa en els 595, segons 
l'última actualització del Depar-
tament de Salut. La velocitat de 
propagació, l'Rt, baixa a 0,87, i la 
incidència a 14 dies retrocedeix a 
719,20 (era de 727,44 en l'ante-
rior balanç). 

En paral·lel, s'han declarat 
3.680 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
279.842 des de l'inici de la pan-
dèmia. El 10,56% de les proves 
de la darrera setmana han donat 
positiu. També s'ha informat de 
141 noves morts, amb un total de 
14.886. Pel que fa als hospitals, hi 
ha 2.687 ingressats per covid-19 
(+12) i 583 a l'UCI (-14), tenint en 
compte que ara també s'inclouen 
els crítics en centres privats.

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 309.740 casos, 
279.842 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. 

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 2/11 al 8/11)

conSeqüèncieS deL covid-19
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La mare investigada per suposat 
maltractament al seu nadó queda 
en llibertat però sense la custòdia
La noia i la seva parella, veïns de Tàrrega, van declarar ahir a 
Cervera i la jutgessa deixa la tutela del nen d’un mes a Infància
Lleida
Ó. BUETAS / ACn
El jutjat d’instrucció número 1 de 
Cervera va acordar ahir mantenir 
la llibertat de la noia, de 18 anys, 
investigada per un presumpte de-
licte de maltractament en l’àmbit 
familiar i un delicte de lesions en-
vers el seu fill, un nadó de només 
un mes. Haurà de comparèixer al 
jutjat cada 15 dies i se li ha reti-
rat el passaport. El jutjat també 
ha prohibit la noia sortir del ter-
ritori espanyol. De fet, va declarar 
ahir en seu judicial. De moment, 
no s’ha suspès les visites dels pa-
res al nadó, que el poden anar a 
veure a l’hospital. Tot i això, els 
ha retirat la custòdia i ha atribu-
ït la tutela del nen a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) fins que 
s’aclareixin els fets, que van pas-
sar el 5 de novembre a la localitat 
de Tàrrega, on viuen els pares, de 
nacionalitat romanesa.

Així mateix, cal indicar que el 
pare del nadó, de 24 anys, també 
va declarar ahir davant la jutgessa 
de guàrdia de Cervera, però ell ho 
va fer com  a testimoni, ja que en 
el moment dels fets estava treba-
llant, van explicar fonts judicials. 

D’altra banda, segons les pri-
meres investigacions que s’han 
portat a terme, el nadó de només 

un mes no presenta cap lesió físi-
ca superficial, sinó que pateix la 
síndrome del nen sacsejat, que 
consisteix en una sèrie de lesions 
cerebrals ocasionades per agitar 

al bebè amb violència i que en 
només cinc segons pot causar-li 
seqüeles permanents. 

A més, el nadó segueix ingres-
sat en estat greu a l’Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona. En 
aquest sentit, el nen va ser tras-
lladat en un helicòpter medica-
litzat des de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida a causa de la 

gravetat del seu estat. En arribar, 
va ser el centre barceloní qui va 
donar l’alarma davant d’uns pos-
sibles maltractaments després de 
fer l’exploració.

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Moment en que l’acusada sortia de declarar dels jutjats de Cervera 

El Síndic de Greuges ha obert 
una actuació d’ofici pel cas 
de presumpte maltractament 
del nadó de Tàrrega de no-
més un mes. Vol supervisar 
la intervenció de les diferents 
administracions implicades 
-la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, 
el Servei Català de la Salut i 
els serveis socials de Tàrre-
ga- i valorar el funcionament 
dels protocols de coordinació. 
Va recordar que la Convenció 
de les Nacions Unides sobre 
els drets de l’infant estableix 
“l’obligació dels estats de pro-
tegir l’infant contra totes les 
formes de violència”.

El Síndic 
investiga la 
coordinació 
que tenen les 
administracions
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Detingut un home 
per endur-se un 
patinet elèctric 
d’una casa de Seana
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dimarts un veí de Bellpuig 
(Urgell), de 39 anys i nacionali-
tat algeriana, com a presumpte 
autor del robatori en una casa 
de la població de Seana (Urge-
ll), que va tenir lloc el 5 d’octu-
bre. Pel que fa als fets, un des-
conegut va accedir a l’immoble 
en forçar-ne els accessos. Des-
prés de regirar les diferents es-
tance , només va sostreure un 
patinet elèctric.

Una esllavissada de roques ha 
malmès el camí del congost de 
Mont-Rebei, al Pallars Jussà, i ha 
obligat a tancar totes les vies que 
hi accedeixen, segons van infor-
mar els Agents Rurals. 

El cos forestal indica que el 
succés va tenir lloc ahir dijous. A 
través del seu compte oficial de 
Twitter també va explicar que el 
camí ha quedat greument danyat 
pels blocs de pedra despresos de 

grans dimensions que han que-
dat al mig del pas. És per això que 
s’han tallat tots els accessos a 
aquest espai fins a nou avís. 

Cal recordar que el Congost 
de Mont-rebei és un espai natu-
ral molt concorregut pels turistes 
sobretot els caps de setmana tot 
i que ara amb les restriccions i el 
confinament municipal de cap de 
setmana la presència de visitants 
hauria de ser mínima. 

Una esllavissada de roques 
obliga a tallar els accessos 
al Congost de Mont-rebei

FOTO: Agents Rurals / Imatge de les roques que van caure al camí
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