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SEGRE 
Dimarts, 10 de novembre del2020 

CORONAVIRUS ~ SANITAT 

L'eida, l'única provín~ia amb la taxa 
de propagació per .sobre de 1'1 

• 
Augmenten els hospitalitzats, queja són 219, i es registren 19 defuncions més 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu·Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR 

1.453 1.452 
1.318 

16110-22110 23/10..29/10 30/10..05/11 

DATA RISC DE REBROT 

30/10-05/11 

23/10-29/1 o 
16/10-22/1 o 

•· 
642 

737 

699 

548 

482 

821 
(*) Taxa de reproducció efeáiva del virus 

M. MARQUES 1 X. ROORrGUEZ 
1 LLEIDA 1 El departament de Salut 
va notificar ahir 19 morts més 
per Covid-19 entre les regions 
sanitaries de Lleida, amb disset, 
i l'Alt Pirineu i Aran, amb dos. 
Aquestes defuncions es van pro
duir entre 1'1 i el 6 de novembre 
i tots eren majors de 60 anys. 
D'aquesta manera, la província 
acumula 410 víctimes mortals, 
de les quals 362 corresponen 
al pla. Precisament, les dades 
sobre ingressats a Ponent con
tinuen pujant i ahir eren 192 i 
ja s'atansa al pie de l'estiu, quan 
es va arribar a 203. De fet, Sa
lut preveu que aquesta setmana 
sigui la de més pressió assisten
cial. Actualment, 87 ingressats 
són a l'Arnau-18 a l'UCI- ; 40 al 
Santa Maria -6 a l'UCI-; 58 a les 
clíniques privades i set a !'hotel 
Nastasi, i hi ha 27 hospitalitzats 
al Pirineu. En total són 219. 

Així mateix, Salut va regis
trar 119 casos més al pla i 26 
a les comarques de muntanya, 
per la qual cosa Lleida ja supe
ra els 20.000 positius, i el risc 
de rebrot es va situar en 642 i 
548 punts, respectivament. A 
Catalunya, aquesta taxa és de 
670 punts. A més, aquestes dos 
regions són les úniques catala
nes amb la taxa de contagi per 
sobre d'1 i a Ponent és d'1,01 
i al Pirineu d'1,14. La mitjana 
catalana és de 0,92. 

1 1 
INGRESSOS HOSPITAlARIS 

138 
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74 
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1 1 
DEFUNCIONS 
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INCIDtNCIA 1 1 
RT* ACUMUlADA EN 14 DI ES 1 % PCR/TA POSITIUS MITJANA D'EDAT 

t • • •. 

1,01 1,14 

1,14 0,94 

1,28 1,86 

656,99 536,23 

690,33 555,28 

578,55 446,86 

15,65 13,44 41,68 47,68 

13,02 10,02 45,20 49,28 

12,22 8,71 45,03 40,26 
Font:Departament de Salut 

MAPA PER COMARQUES 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 20.132 
MORTS 410 

CATALUNYA 

CASOS 299.946 
MORTS 14.631 

ESPANYA 

CASOS 1.381.218 
MORTS 39.345 

MON 

CASOS 50.613.251 
MORTS 1.259.245 

Velo(itat de propaga(ió (Rt) 
per (Omarques 

(9/11/2020) 

>=2 

D >=1,5i<2 

D >=1,2i<1,5 

D >=1 i <1,2 

0< =1 

Font: Departament de Salut 

Situació a Catalunya 
D'altra banda, la consellera 

de Salut, Alba Vergés, va de
manar "més temps" per con
solidar la baixada de contagis i 
va alertar que les dades són "in
sostenibles". Catalunya registra 
prop de 4.000 casos diaris, hi ha 
2.793 pacients ingressats i 578 a 
les UCI, un 60 per cent de tots 
els crítics. 

La Segarra, la comarca amb més risc de rebrot 
• La Segarra és la comarca 
catalana amb el risc de re
brot més elevat, amb una ta
xa de 1.418, i el Solsones té el 
quart índex més alt, amb 1.045 
punts. Perla seua banda, l'Alta 
Ribagor~a té el risc més baix 
de tot Catalunya, amb només 

12 punts. Així mateix, vuit co
marques de Lleida tenen una 
velocitat de contagi superior 
a 1 (Rt). 

La taxa més alta la té la Val 
d'Aran (2,51). La síndica, Ma
ria Vergés, va explicar que els 
contagis estan controlats i no hi 

ha transmissió comunitaria. Va 
remarcar en aquest sentit que 
els casos són lleus i només hi 
ha tres persones ingressades a 
l'Espitau. S'ha de recordar que 
en territoris amb poca pobla
ció, uns quants casos fan que 
els índexs es disparin. 

ÉS NOTÍCIA 1 S 

Aran millora la 
seua capacitat 
perfer PCR 
1 VIELHA 1 L'Espitau de Vielha 
disposa des d'ahir d'una nova 
maquina per analitzar PCR. 
Fins ara, en tenien una de 
cedida que utilitzaven per 
a casos d'urgencia i la ma
joria de proves s'enviaven a 
!'hospital Arnau de Vilanova. 
La síndica, Maria Vergés, va 
explicar que han aconseguit 
"un acord amb un laboratori 
extern" i va afegir que con
tinuaran enviant mostres a 
l'Arnau de Vilanova perque 
"no estem en coridicions 
d 'analitzar totes les proves 
que realitzem". Vergés tam
bé va apuntar que practiquen 
uns cent tests d'antígens a la 
setmana. Tot aixo perme
tra agilitzar el rastreig de 
contactes. 

La recollida de 
menjar s'allarga 
fins a les 22.00 
1 LLEIDA 1 La prorroga de les 
mesures actuals davant de 
la Covid-19 a Catalunya 
incorporara una ampliació 
de l'horari per anar a bus
car menjar per emportar als 
restaurants i bars, que fins 
ara acabava a les 21.00 hores 
i passara a ser fins a les 22.00 
hores. El conseller d'Interior, 
Miquel Samper, va explicar 
que en aquest cas es pot ar
ribar a casa més tard de les 
22.00 hores, jaque és quan 
comen~a el toe de queda, 
sempre que es disposi del ti
quet de compra. Aquest can
vi no afecta l'hora d'entrega 
del menjar fins a les 23.00 
hores per part deis mateixos 
establiments, que es mantin
dra igual. 

Un total de 678 
peticions d'ajuts 
pel confinament 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament de Llei
da ha rebut de moment un 
total de 678 peticions d'ajuts 
per ajudar a pal·liar les per
dues en comer~ i restauració 
pel confinament del mes de 
julio! a la capital i sis muni
cipis del Baix Segre (Alear
ras, Soses, Torres de Segre, 
Aitona, Seras i la Granja 
d'Escarp). 

El termini per sol·licitar les 
subvencions finalitza dijous 
vinent i l'import global per 
a 'Lleida és de 3,4 milions 
d 'euros. La partida proce
deix de la Generalitat i la 
gestiona el consell comarcal 
del Segria, encara que són els 
ajuntaments els encarregats 
de recollir les peticions deis 
afectats. 
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6 1 ÉS NOTÍCIA 

CORONAVIRUS ~ COMARQUES 

Les Borges supera el brot tot i que 
contirluen actius els de Sort i Verdú 
Una defunció al geriatric de la capital del Sobira i dos més ·al Mare Marcel·lina, 
intervingut per Salut 11 Els contagis a la Castrillón de Lleida ascendeixen a 19 

X. R./ J .G.M./ REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Un dels usuaris de la 
residencia Angel Serafí de Sort 
que havia donat positiu en Co
vid-19 va morir el cap de setrna
na. Fonts proximes van explicar 
que hi ha 15 padrins positius, 7 
treballadors encomanats i 3 pro
fessionals més confinats. Perla 
seua part, fonts de la conselleria 
de Salut van xifrar en 14 els re
sidents positius i van assenyalar 
que hi ha 9 empleats infectats. 
Així mateix, al gerüHric Mare 
MarceHina de Verdú, intervin
gut per Salut al detectar-hi un 
brot, hi ha hagut dos defunci
ons més, perla qual cosa ja són 
11 els morts. S'ha de recordar 
que, en aquest centre de l'Ur
gell, 47 dels 48 residents han 
donat positiu. 

Per la seua part, el geriatric 
de les Borges ja ha superat el 
brot de Covid que es va detectar 
a comen<;aments d'octubre i que 
va causar la mort de 7 usuaris. 
Fonts de L'Onada, !'empresa que 
gestiona el centre, van explicar 
que tots els PCR de la setmana 
passada han donat negatiu. 

Perla seua part, la residen
cia Castrillón de Lleida ciutat ja 
acumula 19 casos. En concret, 
han donat positiu 12 usuaris i 
7 treballadors, segons Salut. 
Aquest és el segon brot alcen
tre, després del de finals de juny. 
A la residencia Sant Domenec 
de Balaguer hi ha un altre avi 

lmatge d'arxiu de !'exterior de la residencia M are Marcel·lina de Verdú. 

positiu, perla qual cosa ja serien 
16, i un treballador més conta
giat, arnb la qual cosa en total 
n'hi hauria 6, segons de Salut. 
A més, també ha donat positiu 
un empleat de la residencia de 
Bellvís. Fonts del centre van ex
plicar que estan pendents dels 
resultats d'un cribratge. 

D'altra banda, l'ajuntament 
de Ponts es va reunir ahir ambla 

direcció de la residencia, comite 
d'empresa i UGT per abordar la 
situació després de les crítiques 
del sindicat, que va denunciar 
presumptes coaccions a treba
lladors per cobrir torns en dies 
de descans (vegeu SEGRE de di
vendres). L'alcaldessa, Solés Ca
rabasa, va dir que rnantindran 
reunions per trobar solucions i 
va descartar una investigació 

Tancades les escoles bressol 
de Llívia i Germans Grimm 
Per un positiu en cada una, pero a tot Lleida baixen els ~·illats 

S.E./E.F. 
1 LLEIDA 1 La pandemia ha obli
gat a tancar dos escoles bres
sol municipals de Lleida ciutat 
per un positiu a cada centre, 
seguint les indicacions del ges
tor Covid, segons va confirmar 
ahir la Paeria. Són les guarden
es municipals de Llívia i Ger
mans Grimm i són les dos pri
meres que es clausuren per co
ronavirus, tot i que encara no 
figuren alllistat d'afectacions 
del departament d'Educació. 

va confinar dimarts passat per 
un positiu en un empleat. 

Malgrat aquests tancaments, 
el nombre de classes confina
des al conjunt de la província 
ha descendit de manera nota
ble, al passar dels 143 notificats 

MI LLORA 

La província té 107 classes 
confinades i 2.267 
persones en cuarenta na, 
gairebé mil menys 

dissabte passat a 107 ahir, ésa 
dir, 36 menys. 

són 962 menys que les 3.229 
de l'últim balan<;. El Segria té 
61 grups afectats, 13 menys, 
i 1.229 persones aillades, en
front les 1.675 del registre 
anterior. Els centres amb més 
classes confinades són Berna, 
amb 6 grups i 156 persones, 
Mater Salvatoris (5 i 114) i 
Balatia (4 i 78). 

perque "s'han calmat molt els 
anirns". Estela Guerra, d'UGT, 
va demanar millo res en els ho
raris, torns i calendaris laborals 
i va reclamar "una solució com 
més aviat millar". 

En un altre ordre de coses, la 
residencia Sant Antoni de Tar
rega ha rebut suport de la Fun
dació la Caixa i CaixaBank per 
comprar llits articulats. 

SEGRE 
Dimarts, 1 O de novembre del 2020 

Familiars 
demanen un canvi 
de model i més 
personal sanitari 
• Entitats de familiars 
d'usuaris de residencies 
van exigir ahir un "can
vi de model" en la gestió 
d'aquests centres. La co
ordinadora del col-lectiu 
Residencies 5+1, Maria 
José Carcelén, va dir a la 
comissió d'investigació al 
Parlament sobre els geri
atrics que "el que ha fet 
la pandemia és treure de 
sota la catifa el queja hi 
havia". Va assegurar que 
actualment els centres 
disposen d'entre un 15% 
i un 20% menys d'em
pleats respecte al mar<;, 
ja que el personal sanitari · 
s'esta traslladant cap als 
hospitals. Va demanar 
més atenció sanitaria i la 
contractació de més pro
fessionals. Les entitats 
també van qüestionar 
l'alllament a les residen
cies i van explicar que 
practicament no es porta 
a terme perque en molts 
centres els espais són co
muns i"les habitacions són 
dobles, per la qual cosa 
és "molt difícil reduir la 
cadena de contagi". "No 
hem apres res de la pri
mera onada", va dir Car
celén, i va demanar tests 
setmanals a usuaris i al 
personal i la possibilitat 
de fer ai:llaments fora de 
les residencies. Van exi
gir que s'investigui "qui 
va denegar" derivacions 
hospitalaries durant els 
pitjors moments de la 
pandemia. 

A més, l'escola bressol d'Al
barés tenia un grup d'alurnnes 
d'un any confinat i esta previst 
que avui tornin a classe des
prés de deu dies en quarantena 
sense ha ver registrat casos po
sitius. Així mateix, la llar d'in
fants de Golmés preveu reabrir 
avui després que els tests als 
alumnes i treballadors hagin 
donat negatiu. L'únic grup es 

Aixo comporta també una 
caiguda drastica de gairebé un 
miler de persones en quaran
tena, entre estudiants i pro
fessors. A totes les comarques 
n'hi ha 2.267, de manera que 

Les següents comarques 
amb més aillats són la Segarra, 
amb 12 grups i 316 persones, 
i la Noguera, amb 10 i 246. A 
l'Urgell n'hi ha 7 i 146; a l'ins
titut Aran de Vielha n'hi ha 6 i 
134; al Pla, 5 i 78; al Solsones, 
4 i 60; i a l'Alt Urgell, 2 i 51. En 
canvi, als Pallars Jussa i Sobira 
no hi ha aules confinades, pero 
sí 4 i 3 persones en quarantena, 
respectivament. Als centres 
educatius de les Garrigues i 
l'Alta Ribagor<;a no hi ha afec
tació per Covid. 

Proves a estudiants • El departament de Salut continua duent a 
terme al pavelló Onze de Setmbre proves PCR a grups de convi
vencia estables d'estudiants que són contactes estrets de positius 
de Covid. 
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1 36 1 GUIA CULTURA/ESPECTACLES 

PALEONTOLOGIA PUBLICACIÓ 

Descriuen nous fOssils de 
Í'especie de dinosaure d'lsona 

• 
Article en una revista científica internacional de restes excavades el2018 

1 SABADELL 1 Un article publicat a 
la revrsta científica Cretace
ous Research obrá d'investi
gadors de l'Institut Catala de 
Paleontología Miquel Crusa
font (ICP) de Sabadell i el Mu
seu de la Correa Della, a Isona, 
descriu noves restes fossils de 
l'especie Parhabdodon isanen
sis, un enigmatic dinosaure ae 
be e d'cmec que només es coneix 
-perles troballes d'un jaciment 
a prop de Sant Roma d'Abella, 
al Pallars Jussa. 

La investigació ha revelat que 
era un animal de creixement 
lent pero que assolia unes me
sures molt grans en compara
ció amb al tres especies que van 
viure fa més de seixanta milions 
d'anys a l'actual Pirineu. L'ar
ticle analitza dos restes fossils 
descobertes i excavades l'any 
2018, que corresponen a un 
fragment del femur d'una pota 
posterior i a un are hemal, un 
os fi i allargat que forma va part 
d'una de les vertebres de la cua 
de l'animal. 

La investigació confirma que 
es tracta d'una especie de dino
saure única, amb notables dife
rencies respecte a al tres lambe
osaures europeus. Els lambeo
saures eren un tipus d'hadrosau
res (també denominats de bec 
d'anec) que es caracteritzaven 
per una prominent cresta os
sia sobre el cap, la funció de la 
qual encara és objecte de debat 
entre els paleontolegs. L'analisi 
va confirmar també que, amb 
les actuals dades disponibles, 
aquesta especie només va viu
re a la denomínada Formació 
de Talarn, l'area geologica que -
inclou Sant Roma d'Abella. "1 
és possible que tates les res 
tes fossils que tenim corres 
ponguin a un únic exemplar", 
segons !'investigador Albert 
Prieto-Márquez. 

El dinosaure d'lsona ambles restes fossils recuperades fins ara i fotos del femur i l'arc hemal. 

Vuit metres de 
llarg i unes tres 
tones de pes 
• Gracies a les anhlisis os
teohistologiques - !'estruc
tura interna dels ossos-, 
els investigadors consta
ten en l'estudi que l'únic 
individu que es coneix de 
Parhabdodon isonensis 
encara no havia acabat 
el creixement, pero que 
ja hauria assolit una lon
gitud de vuit metres i al
menys unes tres tones de 
pes. Va ser deis últims di
nosaures a desapareixer 
del planeta fa 66 milions 
d'anys. Recreació escultorica de l'exemplar al Museu de la Conca Delia. 

MÚSICA GUARDONS 

SEGRE 
Dimarts, 1 O de novembre del 2020 

CONVOCATORIA 

Nou concurs de 
bandes emergents 
de Lleida 
1 LLEIDA 1 La Casa de la Música 
de Lleida, a l'Orfeó Lleidata, 
ha convocat un concurs de 
bandes emergents (joves de 
18 a 35 anys), almenys amb 
el 50% deis seus components 
residents a la província. El 
primer premi sera l'enregis
trament d'un EP en un estu
di professional. Inscripcions 
fins al dia 30 (www.orfeolle
odata.cat). 

ART 

l'oscenca Lita 
Cabellut, Artista de 
I'Any a Holanda 
1 LA HAlA 1 La pintora Lita Ca
bellut (Sariñena, 1961), es
tablerta a la Haia des de fa 
40 anys, va ser elegida pels 
Paisos Baixos com l'Artista de 
l'Any 2021. Cabellut, que va 
créixer als carrers de Barce
lona fins que va ser adoptada 
als 12 anys, va descriure com 
"agradable i emocionant" el 
reconeixement del país on 
va arribar amb 19 anys, que 
"m'ha adoptat artísticament". 

ARTS ESCENIQUES 

El festival teatral 
El Més Petit, en 
versió online 
1 BARCELONA 1 El festival teatral 
El Més Petit s'ha transformat 
en El Més Petit als Núvols, 
que permetra celebrar on
line a partir de dissa bte la 
16a edició d'aquest certamen 
per a espectadors de fins a 5 
anys. El Teatre de l'Escorxa
dor de Lleida havia d'acollir 
l'obra L'Odissea de Latung 
LaZa, de David Ymbernon, 
que ara podra visualitzar-se 
fins al dia 29. 

BTS i Ka rol G triomfen 
als premis MTV Europe 

La colombiana Ka rol G va ser elegida coma millor artista llatina a la gala deis premis MTV Euro pe. 

EFE 
1 MADRID 1 La gala dels premis 
MTV Europe, celebrada la n it 
de diumenge amb xous en di
ferit des de diversos punts del 
planeta, va enaltir el K-Pop deis 
coreans BTS i el poder llatí de 
la colombiana Karol G. El ge
gant mundial sorgit de Corea 
del Sud, absent a la gala, es va 
emportar els premis a la millar 
can¡;ó per Dynamite, millar 
grup, millors fans i millar di
recte online. La del 2020 va ser 

la primera cerimonia dels MTV 
Europe en que es va entregar 
un guardó al millar artista llatí, 
que va anar a mans de la cantant 
de Medellín Karol G, creditora 
també de la millar collaboració 
pel seu tema Tusa, amb Nicki · 
Minaj. Lady Gaga, que partia 
com a maxima favorita amb 7 
candidatures, només va materi
alitzar el premi a millor artista, 
mentre que el de millar vídeo va 
ser pera Dj Khaled per Popstar, 
la seua can¡;ó amb Drake. 
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