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L'Rt baixa a 
Catalunya, pero 
augmenta el 
risc de rebrot 
La velocitat de propagació 
del Covid-19 a Catalunya, I'Rt, 
baixa a 0,96, una centesima 
menys, mentre que el risc de 
rebrot puja 13 punts, fins a 
280, segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. En 
paraHel, la incidencia a 14 dies 
s'incrementa i passa de 276,17 
a 292,4. S'han declarat 2.032 
nous casos confirmats per PCR 
o TA, amb un total de 590.048. 
El 6,2% de les proves de la da
rrera setmana ha donat posi
tiu. S'ha informat de 15 noves 
morts, amb un total de 21.739 
defuncions en tota la pande
mia. Hi ha 1.608 pacients in
gressats als hospitals, 3 menys 
que en el balan~ anterior, i 492 
persones a I'UCI, dues menys 
que fa 24 hores. 

El risc de rebrot era de 379 
entre el 6 i el12 d'abril, i se si
tua en 280 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, ara és de 0,96, 
per sota de 1'1,42 de la setmana 
anterior. La incidencia a 14 dies 
és de 292,4 entre el 13 i el 19 
d'abril, per sobre deis 267,47 
de l'interval anterior. Pel que fa 
als casos confirmats per PCR o 
tests d'antígens, en el període 
del13 al19 d'abril n'hi va haver 
10.350, xifra inferior a l'interval . 
anterior, quan se'n van declarar 
12.243. 

Durant !'última setmana 
analitzada s'han fet 139.973 
proves PCR i 45.497 tests d'an
tígens, deis quals un 6,2% han 
donat positiu, per sota del valor 
de l'interval anterior (6,99%). 

Set padents més 
ingressats per 
Covid als hospitals 
de Lleida l'últim dia 
Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics 
i privats de la Regió Sanitaria 
de Lleida van pujar ahir a 181, 
set més que dijous. Segons in
forma el Departament de Sa
lut, els pacients crítics a les UCI 
també augmenten i se situen 
en 42, un més que el día an
terior. Per centres, I'Arnau de 
Vilanova té 112 hospitalitzats 
per la covid-19, deis quals 80 
a planta i 32 a I'UCI; el Santa 
Maria amb 25, deis quals 18 a 
planta i 7 a I'UCI, i els hospitals 
privats tenen 44 hospitalitzats 
per coronavirus, deis quals 41 a 
planta i 3 a I'UCI. . 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 22/04/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

133 25 35.977 6.675 539 630 148 

Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot baixa al 
Pirineu i Aran de 9 2 7 a 55 3 
punts els últims set dies 
El Pallars Sobira es manté com la comarca amb el 
·risc més alt, encara que els últims dies ha baixat 
El risc de rebrot ha baixat 
gairebé 400 punts a la Regió 
Sanitaria de I'Ait Pirineu 
iAran !'última setmana, 
passant deis 927 punts 
als 553 que registrava 
ahir, segons el balan~ del 
Departament de Salut. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandemia, 34.882 casos confir
mats per PCR(fA, 190 més. Són 
35.977 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 630 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
la mateixa xifra que en la darrera 
actualització. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 19 punts i se situa a 539, per 
sota del registre de la setmana 
anterior, quan era de 642. La ve
locitat de propagació puja lleuge
rament de 0,98 a 0,99. La setma
na del6 al12 d'abril era d'1,28. La 
taxa de confirmats per PCR/TA se 
situa en 255 per cada 100.000 ha
bitants i la incidencia a 14 dies és 
de 535. El 10,14% de les proves 
que es tan surten positives. 

Actualment hi ha 133 pacients 
ingressats als hospitals, cinc més 
que en la darrera actualització. 
Per una altra banda, a la regió 
sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran 
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acumula 6.339 casos des de l'inicí 
de la pandemia, 23 més, i 6.675 
sumant totes les proves. Un total 
de 148 persones han mort des de 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del13/4 al 

19/4) 

Font : Departament de Salut 

l'inicí de la pandemia, la mateixa 
dada que fa 24 hores. 

El risc de rebrot baixa 30 punts, 
fins a 553, mentre que la setma-

na anterior era de 927. L'Rt baixa 
vuit centesimes fins a 0,92. En 
l'interval anterior estava en 1,84. 
La taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 258 per cada 100.000 
habitants. La incidencia a 14 dies 
és de 591. El 7,07% de les proves 
que es tan donen positiu. Hi ha 25 
pacients ingressats, dos més que 
ah ir. 

PER COMARQUES 

El Pallars Sobira es manté com 
la comarca catalana amb el risc 
de rebrot més alt, amb un total 
de 1.158 punts, encara que en 
els últims díes aquest ha patit un 
descens. També ha baixat a la Val 
d 'Aran, que ha passat de 681 als 
551, a I'Aita Ribagor~a, deis 282 
als 221 i al Pallars Jussa, deis 816 
als 774. A la Cerdanya, en canvi, 
ha augmentat respecte al dia an
terior i a I'Urgell es manté per so
bre deis 400 punts. Per una altra 
banda, a la Plana, observem un 
comportament diferent, ja que 
el risc de rebrot ha pujat a gaire
bé totes les comarques. Les Gar
rigues es manté amb els pitjors 
indicadors, amb 989 punts, i la 
Segarra és l'única on baixa í el té 
situat en 246 punts. 
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FOTO: Aj. Guissona/ S'ha fet a l'escola de música municipal 

Guissona realitza un curs 
sobre coneixements laborals 
L'escola de música municipal 
de Guissona ha acollit, durant 
aquesta setmana, el curs sobre 
coneixements laborals organit
zat per I'Ajuntament de Guisso-

na í ímpartit per !'Oficina de Tre
ball de Tarrega. Hi han participat 
9 persones procedents de Sene
gal, Marroc, Gambia i Guinea i 
ha constat de tres moduls. 

El Conselh Generan aprova 
la modificació de credit deis 
comptes per la pandemia 
El pie del Conselh Generau 
d'Aran va aprovar (amb els vots 
a favor del grup d'UA i els vots 
en contra de CA) la primera 
modificació de credit del pres
supost del Conselh Generau. 
Aquesta modificació contempla 
una partida de 210.000 euros 
per a ajudes al sector empresa-· 
rial aranes, afectat per les res
triccions i tancaments provocats 
per la cris1 sanitaria. En aquest 

sentit, el portaveu de Conver
géncia Aranesa, César Ruiz-Ca
nela, va explicar que "el Conselh 
Genera u ha d'estar al costat deis 
seus ve·ins i pro posar ajudes més 
contundents en un moment tan 
trascendental comen el que en! 
trobem." Així mateix, "si en la 
modificació haguessin incorpo
rat una partida d'aproximada
ment 600.000 euros, haguéssim 
votat a favor". 

Transports treu a licitació 
contractes per explotar 
el tram lleidató de r AP-2 
Cinc del's sectors licitats pertányen a 
Catalunya conjuntament amb I'AP-7 
Lleida 
ACN 

El Ministeri de Transports ha tret 
a licitació sis contractes per a 
la conservació i explotació deis 
trams de I'AP-2 i AP-7 que el pro
xim 31 d'agost revertiran a I'Estat 
després que hagin finalitzat les 
concessions, entre ells el tram 
lleidata de I'AP-2 limítrof amb 
Osea. La licitació compta amb 
un pressupost de 119,4 milions 
d'euros. Concretament, inclo
uen actuacions als trams de 375 
quilometres de I'AP-2 entre Sara
gossa i el Vendrell i a I'AP-7 entre 
Tarragona i la Jonquera. Cinc deis 
sectors licitats pertanyen a Cata
lunya i un a I'Aragó. 

Els cinc sectors afectats a Ca
talunya són el tram lleidata de 
I'AP-2 limítrof amb Osea i la de
marcació de Tarragona (incloses 
les arees de servei de Lleida i Gar
rigues); els trams entre La Jan
quera i Vidreres; el tram de I'AP-2 
i I'AP-7 incloses les arees de servei 
del Penedes, Medol, Alt Camp i 
Montblanc; i dos sectors més a la 
demarcació de Barcelona. Cal re-

FOTO: ACN /lmatge de !'autopista AP-2 al seu pas pel municipi de I'Aibi 

cordar que els municipis catalans 
deixaran de cobrar prop de 14,4 
milions anuals d'IBI un cop expi
ri la concessió de I'AP-7, I'AP-2, la 
C-32 i la C-33 el31 d'agost, d'acord 
amb les quantitats que Abertis va 
pagar el 2020, segons I'ACN. 

Els 16 municipis de Lleida pels 
quals discorre I'AP-2 deixaran 
d'ingressar 1,3 milions d'euros 

anuals en concepte d'IBI amb l'ai
xecament del peatge de !'autopis
ta. 

Es tracta d'Aitona, Soses, Tor
res de Segre, Sudanell, Montoliu 
de Lleida, Lleida, Alfés, Albatar
rec, Artesa de Lleida i Puigverd 
de Lleida, al Segria, i Castelldans, 
Juneda, les Borges, Vinaixa, I'Aibi i 
Tarrés, a les Garrigues. 

NantAran 
anuncia les 
bases deis 
ajuts perla 
pandemia 

Comen<;a la construcció de 
la rotonda de l'avinguda 
Pirineus del municipi de Tremp 

L'Ajuntament de Naut Aran ha 
fet oficials les bases per sol-li
citar les ajudes vinculades amb 
la Covíd-19 a Naut Aran per a 
negocis que tributin a la zona 
i professionals autonoms així 
com per a les famílies vulne
rables. El consistori destinara 
200.000 euros que seran repar
tits en 180.000 euros en sub
venclons per ajudar als negocis 
locals del municipi i una altra de 
20.000 euros pera les persones 
en risc de vulnerabilitat per fi
nan~ar costos com a impostes 
mun1cipals, lloguer d'habitatge 
i pagament d'hipoteca. 

Les obres de construcció de la 
rotonda que el departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge
neralitat de Catalunya ha licitat 
a l'avinguda Pirineus de Tremp 
(carretera C-13 en seu pas perla 
localitat) han comen~at a fer-se 
aquesta setmana. 

Cal recordar que l'any 2010 el 
Servei Catala de Transit va redac
tar el PI a Local de Seguretat Viaria 
de Tremp que vol redefinir l'espai 
públic i el sistema viari de la ciutat 
per reduir el nivell de sinistralitat 
que hi havia. De fet, l'avinguda Pi
rineus, en el punt on actualment 
s'ha iniciat la rotonda, presenta
va una alta sinistralitat (en menys 
de 4 anys es van produir més de 
vint sinistres amb accidents greus 
i fins i tot una mort). El Pla Local 

S'inicia 
després d'un 
llarg procés 
des del2010 

de Seguretat Viaria ja contempla
va aquesta rotonda. 

Els anys 2013 i 2017 es va revi
sar aquest Pla i continuava preve
ient aquesta rotonda i donat que 
es tracta d'una vía principal en el 
seu pas per la població, l'obra és 
responsabilitat del departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. La Ge
neralitat va redactar el projecte i 

FOTO: Jordl Urlac.:h/ Un veí va tallar dijous el transit per protestar-hi 

es presenta el S de mar~ de 2020. 
El confinament del13 de mar~ de 
l'any 2020 va impedir la possibi
litat que I'Ajuntament de Tremp 
es pugui trobar amb els ve'ins per 
explicar-lo. En aquest sentit, no 
és fins a finals de maig que es pot 
dur a terme aquesta tasca infor-

mativa. A finals d'any 2020 la Ge
neralitat detecta anomalies sobre 
el plano! del projecte i realitza un 
plantejament sobre el terreny per 
verificar-les. El departament deci
deix revisar el projecte. El dia 18 
de febrer de 2021 es presenten 
els planols modificats al govern. 
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