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L'Rt baixa a O, 97 
i el risc de rebrot 
fins als 267 punts 
a Catalunya 
La velocitat de propagació 
del Covid-19 a Catalunya, I'Rt, 
baixa a 0,97, una centèsima 
menys, i també ho fa el risc de 
rebrot, fins a 267 (-S), segons 
el darrer balanç del Departa
ment de Salut. En paraf.lel, la 
incidència a 14 dies baixa lleu
gerament i passa de 277,26 a 
276,17. S'han declarat 2.068 
nous casos confirmats per PCR 
o TA, amb un total de S88.016. 
El 6,24% de les proves de la da
rrera setmana ha donat positiu. 
S'ha informat de 4 noves morts, 
amb un total de 21.724 defun
cions en tota la pandèmia. Hi 
ha 1.611 pacients ingressats 
als hospitals, 39 menys que en 
el balanç anterior, i 494 perso
nes a I'UCI, tres menys que fa 
24 hores. 

El risc de rebrot era de 365 
entre el S i 1'11 d'abril, i se situa 
en 276 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, ara és de 0,97, per 
sota de 1'1,39 de la setmana 
anterior. La incidència a 14 dies 
és de 276,17 entre el12 i el18 
d'abril, per sobre dels 263,63 
de l'interval anterior. Pel que fa 
als casos confirmats per PCR o 
tests d'antígens, en el període 
del12 al18 d'abril n'hi va haver 
10.S37, xifra inferior a l'interval 
anterior, quan se'n van declarar 
10.802. Durant l'última setma
na analitzada s'han fet 141.S09 
proves PCR i 45.456 tests d'an
tígens, dels quals un 6,24% 
han donat positiu. La mitjana 
d'edat de les persones positi
ves se situa en els 38,42 anys. 

Baixen a 174 
els ingressos als 
hospitals de Ponent 
per coronavirus 
Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals de la Re
gió Sanitària de Lleida van bai
xar ahir a 174, dos menys que 
dimecres. Segons va informar 
el Departament de Salut, els 
pacients crítics a les UCI també 
disminueixen i se situen en 41, 
dos menys que el dia anterior. 
Per centres, l'Arnau de Vilano
va té 107 hospitalitzats per la 
covid-19, dels quals 76 a planta 
i 31 a I'UCI; el Santa Maria amb 
26, dels quals 19 a planta i 7 a 
I'UCI, i els hospitals privats te
nen 41 hospitalitzats per coro
navirus, dels quals 38 a planta 
i 3a I'UCI. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 21/04/2021 
Regions sanitàries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

146 23 35.785 6.651 630 148 

Seguiment epidemiològic 

El 10% de les proves que 
es fan a la Regió Sanitària 
de Lleida surten positives 
La velocitat de propagació es manté en 0,98 a la 
Plana mentre que al Pirineu i Aran· baixa fins a 1'1 
El10% de les proves de 
Covid-19 que es fan a la 
Regió Sanitària de lleida 
surten positives. Segons 
el darrer balanç, el risc de 
rebrot es manté en 0,98 
mentre que al Pirineu i Aran 
se situa en la barrera de 1'1. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 34.692, des de l'ini
ci de la pandèmia, 34.692 casos 
confirmats per PCR/TA, 170 més. 
Són 35.785 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 630 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandèmia, 
la mateixa xifra que en la darrera 
actualització. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa tres punts i se situa a 520, 
per sota del registre de la setma
na anterior, quan era de 641. La 
velocitat de propagació es manté 
en 0,98. La setmana del S a 1'11 
d'abril era d'1,27. La taxa de con
firmats per PCR/TA se situa en 
2S8 per cada 100.000 habitants i 
la incidència a 14 dies és de 522. 
El 10,24% de les proves que es 
fan surten positives. Actualment 
hi ha 128 pacients ingressats als 
hospitals, dos més que en la da
rrera actualització. 

D'altra banda, a la regió sani
tària de l'Alt Pirineu i l'Aran acu-

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 42.436 
Morts 

Positius 

Morts 

635.427 _Po_s_itï_·u_s __ 3"---44~6_.0~7...;;;.2 Positius 144.517.535 

778 21.724 Morts 77.364 Morts 3.073.912 
------=~~ 

mula 6.316 casos des de l'inici 
de la pandèmia, 35 més, i 6.651 
sumant totes les proves. Un total 
de 148 persones han mort des de 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del12/4 al 

18/4) 

Font; Departament de Salut 

l'inici de la pandèmia, la mateixa 
dada que fa 24 hores. El risc de 
rebrot puja sis punts, fins a 583, 
mentre que la setmana anterior 

era de 837. L'Rt baixa dues cen
tèsimes fins a 1,00. En l'interval 
anterior estava en 1,77. La taxa 
de confirmats per PCR o TA és de 
295 per cada 100.000 habitants. 
La incidència a 14 dies és de S73. 
El 7,S% de les proves que es fan 
donen positiu. Hi ha 23 pacients 
ingressats, un més que ahir. · 

PER COMARQUES 

La situació epidemiològica a 
les comarques de Lleida es man
té en nivells similars al dia an
terior. Totes elles continuen en 
zona vermella i tenen un risc de 
rebrot "molt alt". El Pallars Sobi
rà ha aconseguit rebaixar el risc 
de rebrot, però continua en ni
vells molt elevats, ja que té 1.812 
punts. En l'anterior actualització 
era de 2.082, gairebé 300 punts 
més. Al Pallars Jussà ha experi
mentat un creixement, passant 
dels S74 als 816. Pel que respecta 
a la Plana de Lleida, les Garrigues 
continua sent la comarca amb les 
pitjors dades i presenta un risc de 
rebrot de 91S,S6. La Segarra es 
manté en nivells inferiors als 300, 
mentre que el Segrià l'ha rebai
xat 1S punts i ara mateix el té de 
467,14. 
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Cataloguen prop de 4.000 gravats 
de I/edat mitjana trobats en més 

Engeguen 
el distintiu 
'Restaurant 
Verge Extrà a 
les Garrigues ' de 300 roques de la Vall dl Assua 
El Consell Comarcal de-les Gar
rigues ha posat en marxa el nou 
distintiu de qualitat 'Restau
rant Verge Extra' al qual s'han 
adherit ja cinc restaurants de 
la comarca. La iniciativa té la 
finalitat de visualitzar aquells 
establiments de restauració 
de les Garrigues que apostin 
per l'oli d'oliva verge extra, pel 
producte local i tinguin un clar 
compromís amb el territori. La 
creació d'aquest distintiu forma 
part de les accions del projecte 
de la Cadena de valor de l'ol i a 
les Garrigues de suport a la gas
tronomia del territori que està 
desenvolupant des del 2019 el 
consell comarcal per promoci
onar i promoure la restauració, 
l'oli d'oliva verge extra i els pro
ductes agroalimentaris de la 
comarca. Per rebre el distintiu, 
els restaurants de la comarca 
han de complir amb una sèrie 
de requisits de reconeixement 
establerts per l'ens comarcal. 

Veïns van alertar el 2018 de la seva presència 
Sort 
MARTA LLUVICH (ACN) 

El Grup d'Arqueologia d'Alta 
Muntanya de la UAB-CESIC ha do
cumentat, en un indret de 101,03 
hectàrees de la Vall d'Àssua (Pa
llars Sobirà), 3.940 gravats localit
zats en 372 roques. La documen
tació va començar l'any 2019 per 
encàrrec de Cultura i ha finalitzat 
aquest any. Es tracta de gravats 
de l'edat mitjana (segles XIV-XV) 
i, a molt estirar, inicis d'Època 
Moderna. 

Entre els elements que per
meten l'aproximació cronològica 
destaquen col·leccions d'armes 
militars, vestits, elements singu
lars com ballestes o cornamuses 
i inscripcions. Una de signada per 
Pere Arnau i amb data 1319 és la 
més concreta que s'ha trobat. La 

FOTO: ACN/ Una persona assenyala amb la mà un dels gravats 

gran quantitat i qualitat de gra
vats concentrats en un mateix 
indret converteixen aquest espai 
en un lloc únic del Pirineu. 

FOTO: Emprtsl/ El conseller d'Em.,resa durant la seva visita a Lleida 

Tremosa assegura a Lleida 
que es treballa per fer "un 
salt en inversió en recerca" 
El conseller d'Empresa i Conei
xement, Ramon Tremosa, va 
afirmar ahir des de Lleida que 
el Govern treballa per "fer un 
salt en inversió de recerca en 
tot el sistema de coneixement" 
i "revertir la pèrdua de múscul" 
pressupostar dels últims anys, 
d'acord amb el que estableix el 
Pacte Nacional per la Societat 
del Coneixement. Un pacte, va 
recordar, que preveu una inver
sió de 1.300 milions d'euros en 

cinc anys. El conseller ha fet avui 
una visita institucional al Segrià i 
ha pogut conèixer els projectes i 
les instal·lacions de dos centres 
CERCA ubicats al campus de la 
Universitat de Lleida (UdL): l'Ins
titut de Recerca Biomèdica de 
Lleida i Agrotecnio. El conseller 
d'Empresa i Coneixement va fer 
un recorregut pels 9.000 metres 
quadrats d'instaHacions de què 
disposa, distribuïts en dos edifi
cis. 

Els gravats es localitzen en co
tes d'ent re 1.230 metres d'altitud 
i els 2.060 metres i es distribu
eixen per un terreny de 3,3 qui-

Recullen 300 firmes 
contra els missatges 
"misògins, del 
bisbe Xavier Novell 

L'entitat LGTBI La Cugu la ha re
collit, des de la setmana pas
sada, fins a 300 signatures per 
denunciar els discursos "ho
mòfobs i misògins" del bisbe 
de Solsona, Xavier Novell. La 
Cugula critica que, en les se
ves glosses, el bisbe ha arribat 
a comparar l'avortament amb 
l'holocaust o ha assegurat que 
els homosexuals ho són per 
manca de la figura paterna. 

Tarragona també 
celebra la semifinal 
dels Lladonosa, amb 
final a les Borges 

El Palau de Congressos de Tar
ragona va acollir la tercera de 
les quatre semifinals dels Pre
mis Gastronòmics Josep Lla
donosa, el 'màster xef' de les · 
Escoles d'Hostaleria de Catalu
nya. Els joves xefs e competiran 
amb els millors estudiants de 
Catalunya a la gran final que se 
celebrarà al maig al Pavelló de 
l'Oli de les Borges Blanques. 

lòmetres de longitud. Es tracta 
d'una zona de difíci l trànsit amb 
orografia complicada que des del 
punt de vista arqueològic plan
teja diferents reptes. Ermengol 
Gassiot, arqueòleg de Grup d'Ar
queologia d'Alta Muntanya, va 
explicat que acostumats a pros
pectar i fer recerca a l'alta munta
nya en unes altres circumstàncies 
haurien deixat aquest espai com 
"improductiu", des del punt de 
vista patrimonial. 

Però van ser un grup de veïns 
de la Vall d'Àssua que l'any 2018 
van alertar als arqueòlegs de la 
presència "d'una gran quantitat 
de gravats" a la zona. Tots ells es 
localitzen a l'aire lliure i són mo
tius gravats a la roca mare, en su
perfícies llises, majoritàriament, 
orientades cap al sud. 

FOTO: A¡ents Rurals I El seu nom comú és el de Somereta Davier 

Nova espècie amb els noms 
dels rurals assassinats a Aspa 
Després de 4 anys de verificacions 
científiques s'ha donat a conèixer 
una nova espècie d'ortòpter des
coberta a Catalunya. S'anomena 
Pycnogaster ribesiglesiasii i rep el 

nom comú de Somereta Davier, 
en homenatge als agents rurals 
David i Xavier assassinats a Aspa 
l'any 2017, segons van anunciar 
ahir els Agents Rurals. 

Els Agents Rurals visiten els jaciments per 
evitar que l'espoli del patrimoni arqueològic 
Els Agents Rurals van visitar ahir diversos jaciments paleontològics del 
Pallars Jussà, com el Geoparc Origens per tal d'analitzar amb els tèc
nics diverses propostes per a prioritzar la vigilància davant de possibles 
espolis. El mateix cos dels Agents Rurals va recordar ahir a les xarxes 
socials que l'espoli del patrimoni arqueològic i paleontològic "és un de
licte penal". 
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