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Situació a 29/05/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 
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40 S 38.225 7.104 o . 656 153 

Seguiment epidemiologic 

El 6 5, 9% dels municipis de 
la demarcació de .Lleida no 
tenen cap cas actiu de Covid 
Només 61 de les poblacions de més de 200 habitants 
registren actualment algun positiu en quarantana 
La demarcació de Ueida té · 
actualment 363 casos actius 
de Covid -19, segons les 
dades del Oepartament de 
Salut, que tenen en compte 
només els municipis de més 
de 200 habitants per tal de 
reservar la confidencialitat 
en els pobles petits. 

lleida 
REDACCIÓ 

Aquesta xifra de 363 casos po
sitius actius es distribueix entre 
61 deis 179 municipis de més de 
200 habitants, dada que suposa 
que el 34,07% de poblacions de 
la demarcació de Ueida tenen ara 
mateix algun cas de coronavirus. 
Per contra, 118 d'aquests 179 
municipis (un 65,92%) es troben 
actualment lliures de Covid-19. 
Queden al marge d'aquestes da
des, dones, els 52 pobles de Llei
da i el Pirineu amb menys de 200 
habitants, sobre els quals Salut no 
proporciona dades. 

Els municipis que mantenien 
casos actius a data d'ahir dissabte 
eren Lleida (127 positius),, Tarre
ga (26), Solsona (24), Vinaixa (18), 
Mollerussa (17), la Seu d'Urgell 
(10), Torrefarrera (8), Bell-lloc 
d'Urgell (7); Alpicat i Torrelameu 
(6); Rosselló, Golmés, Agramunt i 
Vielha (S); Balaguer, Cervera, Sort, 
Alcarras, lvars de Noguera, el Pa
lau d'Anglesola, Montella i Mar
tinet i les Valls de Valira (4); Alfar
ras, Alcoletge, Corbins, Artesa de 

llEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 

Morts 
45.692 

o 
Positius 

Morts 

Segre i Sant Lloren~ de Morunys 
(3); Tremp, Alguaire, I'Aibagés, 
I'Aibi, Malda, Castellnou de Sea
na, els Plans de Sió, Tora, Pinós, 
Olius, Bellver de Cerdanya, Mont
ferrer i Castellbo, Camarasa i Naut 
Aran (2); i Almacelles, Gimenells, 

681.994 _Po_s_iti_us __ ~3..;.;.6;;.;;6;..;;8..;.;.6;;.;;5;..;;.8 Positius 170.874.225 
22.171 Morts 79 OS Morts 3.553.681 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 20/ 5 al 

26/5) 

Font: Departament de Salut 

Almenar, Albesa, Vilanova de Se
gria, Benavent de Segria, Juneda, 
lvars d'Urgell, Tornabous, Riner, 
Uavorsí, la Pobla de Segur, Pe
ramola, Oliana, Ponts, Montgai, 
Bellcaire, Vallfogona de Balaguer 
i Albatarrec (1). 

la població que esta en una si
tuació pitjor és Vinaixa, amb 18 
positius actius que, d'acord al seu 
nombre d'habitants, enfilen el 
seu risc de rebrot per sobre deis 
4.000 punts. 

PER COMARQUES .. 
El ba lan~ de la darrera jornada 

mostra que el risc de rebrot sem
bla establilitzar-se a les Garrigues, 
la comarca catalana que té !'indi
cador més alt. També al Solsonés 
es registra una millora del risc de 
rebrot per tercer di a -consecutiu, 
tot i que es manté per sobre deis 
300 punts. 

El risc del rebrot també ha bai
xat lleugerament al Pallars Sobira, 
que surt ara de la zona vermella 
en situar-se amb 98,24 punts. El 
descens es manté també al Pa
llars Jussa, cada cop més a prop 
del risc zero, i a la Segarra, el Se
gria i I'Urgell, que es mantenen 
fora de la zona vermella. 

l'Ait Urgell registra un incre
ment del risc de rebrot durant el 
darrer dia, pero encara esta amb 
71 punts, fora de la zona vermella 
de perill. 

Per contra, el Pla d'Urgell, que 
va baixar de 100 després de me
sos amb !'indicador disparat, tor
na a estar de nou en vermell. 

Tres defuncions 
més a la plana 
de Lleida en el 
darrer balan<; 
de Salut 
la demarcació de lleida va su
mar ahir 24 positius (21 a la 
plana i tres al Pirineu), a més de 
tres noves defuncions a la regió 
sanitaria de lleida 

A la regió de la plana hi ha 
· acumulats, des de l'inici de la 
pandémia, 36.972 casos confir
mats per PCR/TA, 15 més. Són 
38.225 si es tenen en compte 
tetes les proves {21 casos més). 
Un total de 656 persones han 
mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandémia, tres més 
en les darreres 24 hores. 

El risc de rebrot baixa 10 
punts i se situa en 87, per so
ta del registre de la setmana 
anterior, quan era de 107. l a 
velocitat de propagació baixa 
una centésima, fins a 0,89. la 
setmana del 13 al 19 de maig 
era de 0,80. La taxa de confir
mats per PCR/TA se situa en 41 
per cada 100.000 habitants. El 
3,43% de les preves que es fan 
surten positives. 

la regió sanitaria de I'Ait 
Pirineu i I'Aran acumula 6.727 
casos des de l'inici d_e la pandé
mia, un més, i 7.104 sumant te
tes les proves (tres casos més). 
No hi ha cap altra defunció. 

El risc de rebrot puja quatre 
punts, fins a 73, mentre que la 
setmana anterior erá de 141. 
l'Rt puja cinc centesimes a 
0,71. En l'interval anterior se si
tuava en 0,89. la taxa de confir
mats per PCR o TA és de 32 per 
cada 100.000 habitants . 

Tornen a pujar 
els ingressats i els 
positius diaris a 
Catalunya 
El nombre d'ingressats per Co
vid-19 a les UCI ha baixat fins a 
256, cinc menys en les últimes 
hores. Com a contrapartida, 
pugen els pacients hospitalit
zats en planta: ara són 732, el 
que suposa 18 més. la veloci
tat de propagació, I'Rt es re
dueix una centésima i se situa 
en 0,94, mentre que el risc de 
rebrot disminueix fins a 104, 
tres punts menys. S'han decla
rat 817 nous casos confirmats 
per PCR o TA, amb un total 
de 627.414 des de l'inici de la 
pandémia (681.994 amb tots 
els tests). Es va informar de 6 
morts, amb un total de 22.171 
en tota la pandémia. 
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\Arrelats. Les famnies més 
antigues de Catalunya', 
una histOria del país a 
través de les nissague~ 
Obra dellleidata lgnasi Revés amb 
Xavier Cortadellas i Judit Pujadó 
Elllibre, escrit a sis mans 
amb els fundadors i 
responsables de Sidilla 
Edicions, que amb aquesta 
publicació celebra el seu 
dese aniversari, repassa 
algunes de les nissagues 
més antigues de Catalunya. 

lleida 
A. MEGrAs 

L'escriptor de Sarroca de Lleida, 
autor entre altres de Sol Ponent, 
Oli en un llum o Histories de mar 
de la Costa Daurada i el Delta de 
I'Ebre, i que actualment escriu 
articles a Som Garrigues, explica 
que "vam pensar en un !libre so
bre cases i mases que estiguessin 
habitats per la mateixa familia 
almenys durant 10 generacions" 
i afegeix que un deis objectius 
és mostrar com " la gran historia 
deis esdeveniments globals del 
país afecten la petita historia" 
més quotidiana del que es vivia 
dins de les famílies i com aques
tes "s'han reinventat al llarg del 
temps", canviant la seva activitat 
principal. 

Elllibre consta de vint-i-un ca
pítols, dedicats a cadáscuna de 
les nissagues, que van ser escolli
des, explica lgnasi, després d'una 

FOTO: E.S. / L'autor lleidata durant la presentació delllibre 

intensa recerca des de finals del 
2019 i buscant la "diversitat terri
torial, ja que es veuen moltes di
ferencies entre la Catalunya Nova 
o la Catalunya Vella" 

La més antiga és Can Rovira, 
de Sant Miquel de Campmajor 
(Pia de I'Estany), que arrenca 
l'any 1182 i entre elles hi ha tres 
lleidatanes: els Orteu de Casa Bo
rrut d'Esterri de Cardós (Pallars 
sobira), des del1598; els Cuberes 
de Gramuntill de La Pobla de Se
gur (Pallars Jussa), de l'any 1635, 
i els Cau de Can Miqueló de Pui
ggros (les Garrigues), que comen-

cen la seva historia el1778. 
El !libre ha estat molt ben re

but des de la seva publicació i ja 
ha esgotat la primera edició. A 
més, lgnasi Revés explica que 
arran de la publicació, moltes fa
mílies s'han dirigit directament a 
ells per informar-los que també 
porten moltes generacions a les 
seves cases i que podrien formar 
part d'un !libre d'aquestes carac
terístiques. 

Així, encara que de moment 
no s'ha plantejat una segona part 
que continu"i l'estudi "es podría 
fer perfectament, n'hi ha moltes". 

FOTO: Núña García / El públic va gaudir amb la Novena de Beethoven 

L' Orquestra Simfónica del 
Valles actua a 1' Auditori 
L'Auditori Municipal Enrie Gra
nados de Lleida va acollir ah ir un 
concert de I'Orquestra Simfoni
ca del Valles que, sota la direcció 
del seu director titular, Xavier 

Puig, va interpretar !'obra musi
cal més joiosa de la historia de 
la música: la Novena de Beetho
ven; una crida a la comunitat. Es 
van exhaurir totes les entrades. 

Un programa de televisió 
coprodu'it per la Paeria, 
finalista deis Premis Zapping 
Activa't a casa, el programa de 
Lleida TV coprodu"it per I'Ajun
tament de Lleida, amb la col·la
boració de la Federació d'As
sociacions de· Ve"ins i Ve"ines de 
Lleida (FAVLL), ha estat selec
cionat com a finalista deis XXVI 
Premis Zapping, en la categoría 
de Televisions locals, segons ha 
anunciat l'organització d'aquests 
guardons que atorga I'Associació 
de Consumidors de Mitjans Au
diovisuals de Catalunya. 

El programa Activa't a casa, 
emes durant ei'S primers mesos 
del confinament competira amb 
1' Especial Campionat de Cata
lunya de ciclisme Sub-23 i elit, 
del Canal SET, i Va passar aquí, 
de Betevé - Visiona TV. El vere-

-B. 

dicte deis premis es donara a 
coneixer en el decurs d'un acte 
que tindra lloc el 22 de juny al 
CaixaForum de Barcelona. 

Activa't a casa va ser un es
pai matinal de televisió, adre~at 
especialment als avis confinats i 
sense accés a internet. Un espai 
positiu pensat per activar-los en 
un període que era aconsella
ble no sortir de casa, amb Marc 
Bergés com a monitor d'exercici 
físic, Marga Lladonet impartint 
aerobic, Pili Vi lella amb taitxí i 
Esther Farré amb dietetica, en
tre altres col·laboradors. 

Els Premis Zapping són els 
únics guardons audiovisuals de 
vot popular que es concedeixen 
a Espanya. 

e/ )osep Segura Farré, 727 

Poi. lnd. El Segre - 25191 Ueida 

T. 973 94 96 98 
682 393 205 

www.elchoquelleida.com 
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