
Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

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

7/11/20 - 13/11/20 988 225 270,01 329,65 594,95 643,19 476 639 0,84 1,07 10,82% 9,93% 103 27 20 2

31/10/20 - 6/11/20 1.189 214 324,94 313,53 668,74 587,51 655 720 1,01 1,36 11,41% 8,95% 114 23 19 2

24/10/20 -30/10/20 1.258 187 343,80 273,98 689,51 580,19 694 452 1,06 0,86 12,11% 9,45% 100 19 7 6

1/3/20 - 16/11/20 18.597 2.182 5.082,37 3.196,88 12,15% 7,47% 382 51

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

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

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

96 21 19.305 2.356 476 639 382 51

Situació a 16/11/2020

Seguiment epidemiològic

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

21.661
433

LLEIDA
Positius
Morts

320.720
15.200

CATALUNYA
Positius
Morts

1.510.023
41.688

ESPANYA
Positius
Morts

55.671.441
1.337.982

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 171 nous positius (128 
a la plana i 43 al Pirineu) i 
dos morts més, en aquest 
cas a l'Alt Pirineu i Aran. 
Tot i això, el risc de rebrot 
i la velocitat de contagi 
baixen a totes dues regions 
sanitàries.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 18.597 casos con-
firmats per PCR o antígens, 126 
més. Són 19.305 si es tenen en 
compte totes les proves (128 
més). No hi ha hagut cap mort en 
el darrer dia.

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 37 punts en les últimes ho-
res i se situa en 476. La velocitat 
de propagació baixa quatre cen-
tèsimes fins al 0,84. La taxa de 
confirmats per PCR/TA està en 
270,01 per cada 100.000 habi-
tants i la incidència a 14 dies és 
de 594,95.

Actualment, hi ha 96 pacients 
ingressats (+2).  

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 2.182 casos 
confirmats per PCR o TA, 43 més, 
i 2.356 sumant totes les proves 
(els mateixos 43). Un total de 51 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia, dues més que 
en l'anterior balanç. El risc de re-

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 7/11 al 13/11)

El risc de rebrot i la velocitat 
de contagi baixen tant a l'Alt 
Pirineu i Aran com a Lleida
L'índex de perill puja només a l'Aran, el Jussà i 
l'Urgell en un dia amb 171 nous positius i 2 morts

brot baixa 40 punts i se situa en 
639. En paral·lel, l'Rt baixa més 
d'una dècima i se situa en l'1,07, 
mentre que la taxa de confirmats 
per PCR és de 329,65 casos per 

cada 100.000 habitants. La inci-
dència acumulada a 14 dies està 
en 643,19. A la regió hi ha 21 pa-
cients ingressats (-4). 

Per comarques, el risc de re-

brot puja només el darrer dia a 
l'Aran, al Pallars Jussà i, testimo-
nialment, a l'Urgell. A la resta hi 
ha un descens de la taxa, tot i que 
l'Alta Ribagorça, la Segarra i la 
Cerdanya són encara, per aquest 
ordre, les comarques catalanes 
amb el risc més alt. Per munici-
pis grans, Balaguer és el segon de 
Catalunya pel que fa a incidència 
cumulada a 14 dies, 1.155.

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot segueix en 
descens a Catalunya i retrocedeix 
33 punts en les últimes 24 hores, 
situant-se en els 405, segons Sa-
lut. La velocitat de propagació, 
l'Rt, també es redueix dues cen-
tèsimes (0,76), mentre que la in-
cidència a 14 dies cau a 562,33 
(ahir era de 593,99 ). En paral·lel, 
s'han declarat 2.015 nous casos 
confirmats per PCR o test d'antí-
gens (TA), fins als 290.377 des de 
l'inici de la pandèmia (320.720 
amb totes les proves).

Hi ha hagut 68 noves morts 
i el total acumulat arriba a les 
15.200: 9.351 en hospitals o so-
ciosanitaris (+37), 4.291 en re-
sidències (+2), 909 en domicilis 
(+4) i 649 no classificades (+25). 

Ponent té 99 
grups escolars 
confinats, dos 
més que dilluns
Lleida tenia ahir 99 grups esco-
lars confinats, dos grups més 
que en les dades d'Ensenya-
ment corresponents a dilluns, 
que en comptabilitzaven 97. 
Alhora, torna a pujar el nombre 
de persones confinades entre 
alumnes i professionals, pas-
sant de les 2.186 de dilluns a 
les 2.248 d'ahir (+62), 2.126 de 
les quals són alumnes i la resta, 
122, professionals dels centres 
educatius. Hi ha 169 professio-
nals (+1) i 919 alumnes (+18)
que han donat positiu, i con-
tinuen tancades l'Escola Bres-
sol Municipal de Llívia (Lleida) 
i l'Escola de les Avellanes-ZER 
Montsec. 

Denuncien 14 joves 
universitaris que 
s'havien aplegat al 
Xoperal del Tòfol 
La Guàrdia Urbana de Lleida va 
denunciar ahir a la tarda 14 jo-
ves universitaris que s'havien 
aplegat al Xoperal del Tòfol, al 
Camí Vell d'Albatàrrec, per ce-
lebrar la finalització dels exà-
mens parcials, incomplint les 
mesures anti-Covid.
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Impulsen la guia 
'Mollerussa a la 
Carta', amb serveis 
del sector hostaler

Representants del sector de la 
restauració de Mollerussa van 
presentar ahir la guia Mollerus-
sa a la Carta (www.mollerussa-
alacarta.cat), un projecte que 
pretén aglutinar els més de 40 
establiments locals relacionats 
amb la restauració i l’oci noc-
turn, i que tindrà un doble ves-
sant. En primer lloc traslladar 
a la ciutadania tots els serveis 
que ofereixen aquests establi-
ments; i en segon lloc, crear 
una plataforma que serveixi 
per establir complicitats entre 
el sector i fer pinya.

FOTO: M.P.  / Els impulsors de 
la guia de locals de restauració
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Alcaldes d’ERC 
demanen a Crespín 
que s’actuï per 
millorar l’R-12
Alcaldes i alcaldesses d’ERC van 
adreçar ahir una carta al sub-
delegat del govern espanyol, 
José Crespín, per demanar-li 
que prengui mesures per millo-
rar l’ R-12. D’altra banda, Mar-
ta Vilalta i Meritxell Serret van 
presentar el llibre Tornarem a 
vèncer i van remarcar que cal 
“convèncer tota la ciutadania i 
assolir la força suficient per po-
der fer un referèndum pactat”.

En Comú Podem 
insta a reforçar les 
xarxes de protecció 
social amb la crisi
El grup d’En Comú Podem 
(ECP) a la Diputació de Lleida 
portarà una moció al ple de de-
mà dijous en què demana a la 
Diputació que insti el govern de 
la Generalitat i el govern cen-
tral a adoptar una sèrie de me-
sures encaminades a reforçar 
les xarxes de protecció social, 
en el context de la crisi desen-
cadenada arran de la pandèmia 
de la Covid-19.

Nou impuls a la proposta per la 
integració urbana de la línia de 
la Pobla al seu pas per Balaguer
la Generalitat adjudica la redacció del projecte
el Govern ha adjudicat per 
79.000 euros la redacció 
del projecte de millora de 
la integració urbana de la 
línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de catalunya 
Lleida-la Pobla al seu 
pas per Balaguer, que es 
preveu que duri uns 8 
mesos, durant els quals es 
mantindran les reunions 
amb els departaments.

Balaguer
redacció
Així ho va explicar ahir a Ràdio Ba-
laguer l’alcalde Jordi Ignasi Vidal. 
El projecte comportarà algun can-
vi en el pla de millora inicial i, per 
això, mentre s’executa la redacció 
“es mantindran les reunions tèc-
niques de la pròpia Paeria, de Ter-
ritori i de FGC amb la implicació 

d’Urbanisme i Patrimoni, que són 
tots els departaments afectats”, 
va indicar. El projecte per conver-
tir el tren en tramvia dins la trama 
urbana de Balaguer comportarà 
una inversió estimada en uns 10 

milions d’euros.
Pel que fa als canvis que cal-

drà introduir en el pla de millora, 
Jordi Ignasi Vidal, va explicar que 
durant els vuit mesos de termini 
amb què compta la redacció del 

projecte, es posaran damunt la 
taula aspectes com ara les com-
pensacions i correccions en zones 
verdes que incloïa el projecte ini-
cial que preveia el soterrament 
de la via al seu pas per la capital 
de la Noguera.

D’altra banda, Vidal va remar-
car que, finalment, des de la Ge-
neralitat han estat “receptius” 
a les demandes de la Paeria de 
Balaguer de més “permeabilitat” 
en el projecte que busca la inte-
gració urbanística de les vies del 
tren; d’habilitar més passos cap 
a la trama urbana de l’altre cos-
tat de la via del tren, on ja hi ha 
serveis com ara col·legis, la pis-
cina o la zona esportiva, a banda 
de l’àrea d’Inpacsa, i sobre la ubi-
cació de l’andana més cap al sud 
per a permetre la continuïtat del 
carrer Sant Crist.

FoTo: aj. Balaguer/ Dos trens de FGc parats a l’estació de Balaguer

La Diputació adjudica les obres 
de les cobertes de tres naus de 
la fàbrica Cal Trepat de Tàrrega 
s’emmarca en el projecte ‘camí de sant Jaume’
Lleida
acn
La Diputació de Lleida ha adjudi-
cat les obres de conservació de 
les cobertes de les naus 14, 15 i 
16 de Cal Trepat de Tàrrega que 
s’emmarquen en el projecte ‘Ca-
mí de Sant Jaume: xarxa pel pa-
trimoni’, finançat amb fons Feder 
i l’Ajuntament de Tàrrega, per un 
import 103.693,77 euros (IVA in-
clòs) i amb un termini d’execució 
de tres mesos. 

Cal Trepat és una fàbrica de 
maquinària agrícola que va ser de 
les protagonistes de la mecanit-
zació de les feines del camp a Ca-
talunya i l’Estat durant bona part 
del segle XX. La conservació fins 
a l’actualitat de l’antiga maqui-
nària, les naus i la documentació 
la converteixen en un cas d’estu-
di singular, motiu pel qual tot el 
complex s’ha convertit en un Mu-

FoTo: Diputació/ Imatge exterior de les tres naus de cal Trepat 

seu de Mecanització Agrària.
Les obres preveuen totes les 

actuacions de conservació. Amb 
la inversió dels fons europeus, 
també es va destinar una part a 

Centre Europeu d’Empreses i In-
novadores, la xarxa que potencia 
l’emergència de nous emprene-
dors innovadors a les comarques 
lleidatanes.

La Diputació i la Paeria de Lleida 
han firmat un conveni per a la 
creació d’un Punt de Solidaritat 
amb l’objectiu de “consolidar” a 
Lleida un centre de “referència” 
en “solidaritat i cooperació in-
ternacional”. 

Concretament, el Punt de So-
lidaritat s’ubicarà a la planta bai-
xa de l’edifici de Mercolleida i es 
fixa com a objectiu “estimular la 
cooperació i la solidariat inter-
nacional arreu del territori”. Així 
mateix, entre les actuacions que 
es preveu que dugui a terme hi 
ha l’assessorament, l’acompa-
nyament a altres municipis en 
matèria de cooperació i el tre-
ball conjunt entre l’ens supra-
municipal i la Paeria per ampli-
ar les actuacions en cooperació 

descentralitzada. 
D’altra banda, el conveni fir-

mat estableix que la Diputació 
subvencionarà la Paeria de Llei-
da per les activitats que realit-
zi en aquests àmbits amb una 
quantitat màxima de 25.000 eu-
ros i el pressupost per a la crea-
ció d’aquest Punt de Solidaritat 
és de 28.400 euros. 

Lleida tindrà un Punt de 
Solidaritat per fomentar la 
cooperació internacional

Conveni entre 
la Diputació i 
la Paeria i seu 
a Mercolleida

Instal·len aquest dimecres un hangar 
inflable a l’Aeroport de Lleida-Alguaire
L’Aeroport de Lleida-Alguaire instal·larà avui un nou hangar inflable a 
les seves instal·lacions, que s’ubicarà al costat del que ja es va instal-
lar. Cal recordar que aquesta setmana ha començat també la segona 
fase d’ampliació.
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El compromís 
de Puigverd pel 
clima, lloat per 
Greenpeace
Greenpeace celebra la decla·
ració d’emergència climàtica 
que ha aprovat l’Ajuntament 
de Puigverd de Lleida (Segrià) 
i ho considera una iniciativa 
“valenta i positiva”, però as·
segura que l’ONG vetllarà per·
què sigui “una declaració efec·
tiva i amb mesures concretes” 
i “no es quedi només en bones 
intencions”.

Mollerussa commemorarà el 
Dia Internacional per a l’elimi·
nació de la violència envers les 
dones amb un homenatge a les 
víctimes a través d’una instal·
lació d’art urbà In memoriam 
amb una seixantena de creus 
plantades al bell mig de la plaça 
de l’Ajuntament entre les quals 
n’hi haurà una quinzena que se·
ran obres d’art presentades per 
membres del Col·lectiu d’artistes 
visuals del Pla d’Urgell.

La capital del Pla 
commemora amb 
art urbà el 25-N

El PSC de Mollerussa reclama a 
l’Ajuntament de la capital del Pla 
d’Urgell la “reparació urgent i im·
mediata de l’ascensor que con·
necta l’estació de tren i la d’au·
tobusos”. El portaveu del Grup 
Municipals, Joel Bastons, va re·
cordar que “aquest ascensor està 
fora de servei des de l’octubre de 
2019, afectat pel temporal Dana, 
i des de llavors, tot i les nombro·
ses peticions de reparació, no·
més se’ns han donat excuses”. 

Bastons va denunciar que 
“aquest és un exemple més de 
la desídia i la insensibilitat de 
l’equip de govern, ja que la falta 
d’aquest servei està provocant un 
greu perjudici a molts mollerus·

sencs i mollerussenques amb 
mobilitat reduïda”. En aquest 
sentit, el portaveu socialista ha 
criticat que “a l’alcalde li preocu·
pa més la seva cadira que les difi·
cultats de mobilitat que pateixen 

molts ciutadans i ciutadanes” i ha 
reiterat que “veurem quina és la 
seva propera excusa, sobretot si 
tenim en compte que ja es va co·
brar l’assegurança fa mesos i en·
cara no s’hi ha fet res”.

El PSC reclama a 
l’Ajuntament de 
Mollerussa que 
repari l’ascensor 
de l’estació

FOTO: J.A.P./ Denuncia que està fora de servei des de l’octubre del 2019

Prova pilot al canal de 
Gavet per evitar que es 
mori la fauna autòctona
Instal·len 150 metres de tanques 
perimetrals perquè no caiguin
Endesa instal·la tanques 
perimetrals al canal de 
Gavet per evitar que la 
fauna s’hi precipiti com a 
prova pilot.

Lleida
REDACCIÓ
Durant el mes de novembre En·
desa, mitjançant la seva divisió 
d’energies renovables Enel Gre·
en Power, està instal·lant al canal 
de Gavet 750 metres de tanques 
perimetrals per evitar que la fau·
na autòctona s’hi precipiti. Les 
malles protectores s’estan instal·
lant al marge esquerre del canal, 
a l’entorn del barranc dels Inerts, 
principal connector ecològic que 
creua la infraestructura hidràulica 
en el seu tram anterior al sifó de 
Gavet.

Aquestes tasques es duen a 
terme amb la col·laboració del 
Cos d’Agents Rurals després de 
l’anàlisi de la mortalitat de fauna 
en aquest canal durant els darrers 
anys. Al canal ja s’hi havien instal·
lat 5 rampes per facilitar la sorti·
da dels animals (4 per a ungulats 

FOTO: Govern/ Es realitza amb la col·laboració dels Agents Rurals

i grans mamífers i 1 per amfibis). 
Amb aquesta actuació, s’inicia la 
prova pilot amb la companyia per 
tal de poder estudiar la implanta·
ció de mètodes més efectius per 
tal d’evitar a mortalitat de fauna 
en aquest indret.

Aquesta actuació coordinada 
entre Endesa i el Cos d’Agents 
Rurals forma part de les accions 

a desenvolupar d’acord amb el 
conveni subscrit el passat mes 
de juny per totes dues parts amb 
l’objectiu d’establir operatives en·
caminades a protegir i preservar 
la fauna i el medi ambient en ge·
neral i, específicament, en aquells 
indrets on la Companyia té infra·
estructures hidràuliques i desen·
volupa activitats energètiques.

Talla gòtica a la Noguera
Cultura ha realitzat al Museu de la Noguera un dipòsit d’una 
escultura de fusta policromada gòtica que representa una santa 
amb heràldica del comte Pere II d’Urgell. /FOTO: Paeria Balaguer

Un tractor per optimitzar feina
L’Ajuntament d’Àger ha adquirit un tractor amb pala per un 
import de 20.000 euros més IVA, que permetrà optimitzar els 
treballs de la brigada municipal. /FOTO: Ajuntament d’Àger

Millores al camí de Montagut
Operaris contractats per l’Ajuntament d’Alcarràs aborden durant 
aquesta segona quinzena de novembre la recta final dels treballs 
de regeneració del Camí de Montagut./FOTO: Aj. Alcarràs
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