
Casi el 70% de municipios 
del Segrià registra un riesgo 
alto de rebrote de Covid-19
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FOTO: Núria García / Cientos de personas tomaron las calles de Lleida en zonas como la canalización, el parque de la Mitjana o Ciutat Jardí

El porcentaje contrasta con el 14,2% del Pallars Jussà o con la media del 45,4% de 
la demarcación, que suma 19 víctimas más por coronavirus y otros 164 positivos

Los propietarios del bar Centro 
de Maldà y del Rocallaura Ca-
fè han impulsado un manifiesto 
a través de las redes sociales en 
el que apelan a su negocio como 
espacio de socialización, un argu-
mento que ha recibido adhesio-
nes de bares de pueblos con ca-
racterísticas similares.

Los bares de los 
micropueblos 
reclaman la 
reapertura por 
su labor social
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Ponent registra 19 defuncions més 
per coronavirus i 164 nous positius
La demarcació té el 45,4% de municipis en zona d'alt risc de rebrot, 
amb el Segrià com a comarca amb més poblacions en perill, el 68,4%
La demarcació de Lleida 
suma 164 nous positius, 
141 dels quals a la regió 
de Lleida i 23 a l’Alt Pirineu 
i Aran. A més, Salut va 
registrar 19 morts més a la 
regió de Lleida, de manera 
que la xifra s'incrementa 
a 431 defuncions a la 
demarcació.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 18.341 casos con-
firmats per PCR o antígens, 138 
més. Són 19.049 si es tenen en 
compte totes les proves (141 
més). Un total de 382 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, 19 més que 
fa 24 hores. Pel que fa al risc de 
rebrot, baixa 35 punts en les úl-
times hores i se situa en 541, per 
sota del registrat la setmana an-
terior (706). La velocitat de pro-
pagació baixa lleugerament fins 
al 0,90, mentre que la setmana 
anterior era d'1,05. La taxa de 
confirmats per PCR/TA està en 
286,68 per cada 100.000 habi-
tants i la incidència a 14 dies és 
de 626,93. Actualment, hi ha 91 
pacients ingressats (-1).

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 2.098 casos 
confirmats per PCR o TA, 23 més, 
i 2.271 sumant totes les proves 
(23 més). Un total de 49 perso-
nes han mort des de l'inici de la 
pandèmia, les mateixes que en 
l'anterior balanç. El risc de rebrot 
puja lleugerament 4 punts i se si-
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tua en 702.
En paral·lel, l'Rt baixa de cinc 

centèsimes i se situa en l'1,25, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 309,14 casos per 
cada 100.000 habitants. La inci-
dència acumulada a 14 dies està 
en 590,44. A la regió hi ha 26 pa-
cients ingressats (ídem). 

PER COMARQUES

El Pallars Jussà, que era l'úni-
ca comarca catalana que no te-
nia un alt risc de rebrot, entra en 
zona vermella en situar-se amb 
157 punts. També puja l'Alta Riba-
gorça, el risc de la qual es dispara 
fins a 1.176 (el dia abans era de 
669). La tercera comarca on puja 
el risc és l'Aran.

Per contra, baixa a la resta de 
comarques de Ponent, malgrat 
que la Cerdanya i la Segarra con-
tinuen amb taxes extremadament 
altes.

PER MUNICIPIS

La demarcació de Lleida tenia 
ara fa un mes, tot just amb l'ini-
ci de les darreres restriccions, un 
total de 64 municipis en zona ver-
mella, xifra que representava el 
27,7% del total de 231 localitats 
de la província.

Aquesta darrera setmana, la 
demarcació compta amb un total 
de 105 municipis en zona verme-
lla (el 45,45% del total), el que su-

posa un 64% més de municipis en 
zona d'alt risc que ara fa un mes. 
Tot i això, el nombre de localitats 
amb un risc alt és encara inferior a 
les que tenen un risc baix, que són 
106, el que representa el 45,88% 
dels 231 municipis de Lleida. 

Nou municipis més (el 3,89%)
tenen un risc mitjà-alt i els altres 

11 (un 4,76%) registren un risc mi-
tjà-baix. 

Per comarques, el Segrià és la 
que té un percentatge més ele-
vat de municipis en zona d'alt 
risc, el 68,4% de les localitats de 
la comarca. Per darrere hi ha el 
Pla d'Urgell (62,5% de municipis 
en zona vermella), la Noguera 

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

5/11/20 - 11/11/20 1.049 211 286,68 309,14 626,93 590,44 541 702 0,90 1,25 10,68% 9,05% 44,37 43,79 52,48% 57,82% 114 27 17 2

28/10/20 - 4/11/20 1.245 192 340,25 281,30 696,07 571,39 706 548 1,05 1,07 12,12% 9,22% 42,00 48,78 51,41% 55,21% 114 20 13 3

22/10/20 -28/10/20 1.302 198 355,82 290,09 679,40 555,28 769 559 1,21 1,09 13,16% 9,62% 44,68 47,59 52,30% 58,08% 95 20 11 5

1/3/20 - 14/11/20 18.341 2.098 5.012,41 3.073,81 12,16% 7,33% 44,74 46,29 53,88% 54,05% 382 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

91 26 19.049 2.271 626,93 309,14 541 702 382 49

Situació a 14/11/2020

Seguiment epidemiològic

(56,6%), la Cerdanya lleidatana 
(50%), les Garrigues (45,8%), la 
Segarra (42,8%), l'Urgell i el Pa-
llars Sobirà (40%), l'Aran i l'Alta 
Ribagorça (33,3%), l'Alt Urge-
ll (31,5%), el Solsonès (20%) i el 
Pallars Jussà (14,2%). Finalment, 
l'únic municipi del Berguedà que 
pertany a la demarcació de Llei-
da, Gósol, està en zona verda.

LES XIFRES A CATALUNYA

El risc de rebrot segueix en 
descens a Catalunya i retroce-
deix 41 punts en les últimes 24 
hores, situant-se en els 476, se-
gons l'última actualització del 
Departament de Salut. La veloci-
tat de propagació, l'Rt, també es 
redueix tres centèsimes (0,80), 
mentre que la incidència a 14 
dies cau a 622,79 (ahir era de 
656,52). 

En paral·lel, s'han declarat 
1.871 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
287.270 des de l'inici de la pan-
dèmia. El 9,23% de les proves de 
la darrera setmana han donat 
positiu. També s'ha informat de 
67 noves morts, amb un total de 
15.080. Pel que fa als hospitals, hi 
ha 2.524 ingressats per covid-19 
(+58) i 580 a l'UCI (-3), tenint en 
compte que ara també s'inclouen 
els crítics en centres privats.

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 317.569 casos, 
287.270 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. Hi ha 
hagut 67 noves morts el darrer 
dia i el total acumulat arriba ara 
a les 15.080.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 5/11 a l'11/11)

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TEMA DEL DIA 3

 (*) Dades de divendres
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