
Ponent suma 64 casos i un mort tot i 
que el risc de rebrot segueix baixant
Només les Terres de l'Ebre mostren una velocitat de propagació del 
coronavirus inferior a la de les regions de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran
La demarcació de Lleida 
suma 64 nous positius, 
52 dels quals a la regió de 
Lleida i 12 a l’Alt Pirineu 
i Aran, pràcticament el 
mateix registre que el dia 
anterior, quan va ser de 65 
positius. Salut va registrar 
una nova mort a la regió de 
Lleida, de manera que la 
xifra de víctimes a Ponent 
puja fins a 325.

Lleida
ACN
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 10.706 casos con-
firmats per PCR, 51 més que el 
dia anterior. Són 11.323 si es te-
nen en compte totes les proves 
(+52 sobre el dia abans). Un total 
de 296 persones han mort per co-
ronavirus des de l'inici de la pan-
dèmia en sumar una altra víctima 
en el darrer balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa sis punts i se situa en 
147,84, molt per sota del regis-
trat la setmana anterior (303,7). 
La velocitat de propagació està en 
0,66, una taxa que la setmana del 
22 d'agost era d'1,05. La taxa de 
confirmats per PCR del 29 d'agost 
al 4 de setembre és de 78,56 per 
100.000 habitants. Hi ha 39 pa-
cients ingressats (tres menys res-
pecte a l'últim balanç), 10 a l'UCI 
(igual).

Pel que fa a la regió sanitària 
de l'Alt Pirineu i l'Aran, ha re-
gistrat 677 casos confirmats per 
PCR (11 més en les últimes ho-
res) i 822 sumant totes les pro-
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ves (12 més que en el balanç an-
terior). Un total de 29 persones 
han mort des de l'inici de la pan-
dèmia (cap defunció reportada 
en les últimes 24 hores). 

El risc de rebrot baixa 15 punts 
fins a 137,74. La setmana del 22 
d'agost, la regió presentava un 
risc de 265,44. L'Rt baixa a 0,78, 
inferior a la del període anterior 
(1,26), mentre que la taxa de 
confirmats per PCR és de 66,48 
per cada 100.000 habitants. Les 
últimes dades assenyalen que hi 
ha set pacients ingressats (+2), 
cap a l'UCI.

Amb aquestes dades, només 
la regió sanitària de les Terres de 
l'Ebre presenta una velocitat de 
propagació del virus (0,57) me-
nor que la plana de Lleida (0,66) i 
l'Alt Pirineu i Aran (0,78).

PEr coMArquES

Per comarques, la que té una 
situació pitjor és la Noguera, 
amb un risc de rebrot de 351,61, 
encara que millor que el dia 
abans (360,62). Per darrera hi ha 
la Cerdanya (346,43), la Segarra 
(225,39), l'Urgell -ha passat d'un 
risc moderat dilluns (63,36), a 
un risc alt dimarts (165,46)-, i el 
Pla d'Urgell, que puja de 130,29 
a 158,07. També empitjora el Pa-
llars Sobirà, que passa de verd a 
groc en haver-se incrementat el 
risc de 14,59 a 48,63.

Per contra, milloren l'Aran 
(baixa de 190,39 a 167,9), el Se-
grià (de 153,56 a 130,26), les Ga-
rrigues (de 249,94 a 113,13), l'Alt 
Urgell (de 172,03 a 124,86), el 
Pallars Jussà (de 148,86 a 126,71) 
i el Solsonès, que assoleix el risc 
zero, un mèrit que l'Alta Riba-
gorça ostenta des de fa moltes 

jornades.

BALAguEr, tErcEr MuNiciPi

Salt, Sitges i Balaguer són els 
municipis catalans que apareixen 
en el rànquing amb el risc de re-
brot més alt. Salt segueix prime-
ra amb 710,94 (125 punts més 
que fa 24 hores). En segona po-

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes Mitjana edat % Dones Ingressos Ingressos UCI Defuncions

lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu

29/8/20 - 4/9/20 286 45 78,56 66,48 147,84 137,74 0,66 0,78 4.331 1.083 37,61 40,47 49,65% 57,78% 21 2 2 0 5 0

22/8/20 - 28/8/20 515 73 141,47 107,84 303,70 265,44 1,05 1,26 5.537 1.564 37,93 38,95 51,65% 49,32% 34 10 1 0 7 0

15/8/20 -21/8/20 537 68 147,51 100.45 304,27 228,29 1,12 1,41 4.331 693 42,88 38,84 49,91% 48,53% 41 9 7 1 7 0

01/3/20 - 07/9/20 10.706 677 2.940,91 1.000,09 80.458 10.937 45,29 49,24 54,77% 53,03% 775** 54** 121** 2** 296 29

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran

39 7 10 0 11.323 822 147,84 137,74 296 29

situació a 07/09/2020

seguiment epidemiològic

sició entra Sitges, amb un risc de 
559,87, mentre que Balaguer mi-
llora i ara és tercera amb 521,45 
(61 punts menys que el dia ante-
rior, quan va ser de 582,25).

dAdES dE cAtALuNYA

Catalunya ha sumat 1.126 
nous casos de covid-19 confir-
mats per PCR aquest dimarts, 
elevant la xifra total als 117.546, 
segons l'últim balanç del Depar-
tament de Salut. Són 170 positius 
més que els reportats dilluns. La 
xifra de casos amb totes les pro-
ves és de 140.560 (1.193 més en 
les últimes hores). Des de l'inici 
de la pandèmia, han mort 13.103 
persones, 8 més que en el darrer 
balanç. 

Els ingressats als hospitals 
baixen en sis persones i són ara 
719. D'aquests, 131 estan a l'UCI, 
un menys que fa 24 hores. El risc 
de rebrot baixa de nou, aquest 
cop quatre punts (170,97), men-
tre que la velocitat de propagació 
(Rt) disminueix molt lleugera-
ment i se situa en 0,94.

Segons les últimes dades del 
Departament de Salut, el risc 
de rebrot es consolida per sota 
dels 200. Entre els dies 15 i 21 
d'agost, aquest indicador estava 
en 202,16 (per sobre de 100, el 
risc de rebrot es considera alt), 
mentre que durant la setmana 
del 22 al 28 d'agost va passar a 
208,1, superant el pic de finals 
de juliol (202,93). Ara (setmana 
del 29 d'agost al 4 de setembre), 
se situa en 170,97, quatre punts 
menys que fa 24 hores.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 
29 d'agost al

4 de setembre)
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Tarda de jazz a les festes de Menàrguens
Menàrguens va posar el punt final als actes de la Festa Major amb un concert de jazz a càrrec 
del grup Men in Swing i el tradicional castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs.

Festa Major de Sant Ramon
La festa major de Sant Ramon va celebrar-se des del dissabte 29 d’agost fins al 
dimecres 2 de setembre, tot i la pandèmia i respectant totes les mesures.

Èxit de participació en la Rodibook 2020
Un total de 750 persones van participar el passat cap de setmana a Vielha en la novena edició 
de la  Rodibook 2020, una cita motorista que consisteix en una extensa ruta amb moto.

Concert de Suu a Guissona
Suu, una de les promeses catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat, va 
actuar dilluns en el marc de la Festa Major de Guissona.

Un quart de segle de banda sonora
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya reinterpreta “la banda sonora del país” durant 
els darrers 25 anys. El projecte compta amb la col·laboració de  Manu Guix o Miki Núñez.

Ofrena a la Verge de Valldeflors
Tremp va celebrar una ofrena floral a la Verge de Valldeflors, patrona de la 
Vila, per part de la Cremablat, símbol de la colla de diables Lo Peirot.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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