
El risc de rebrot s'enfila a la Noguera, 
el Sobirà, l'Urgell, les Garrigues i el Pla
Ponent suma 52 nous positius i cap altre mort i l'índex de perill torna 
a créixer lleugerament a la plana, però baixa a l'Alt Pirineu i Aran
La demarcació de Lleida 
suma 52 nous positius, 
34 dels quals a la regió de 
Lleida i 18 a l’Alt Pirineu 
i Aran, amb un lleuger 
increment respecte al dia 
anterior, quan van ser 
35 positius. Salut no va 
registrar cap nova mort a la 
regió de Lleida, de manera 
que la xifra de víctimes a 
Ponent es manté en 325. 
El número d'ingressats es 
manté igual.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi ha 
acumulats 10.762 casos confir-
mats per PCR, 31 més que el dia 
anterior. Són 11.383 si es tenen 
en compte totes les proves (+34 
que el dia abans). Un total de 296 
persones han mort per coronavi-
rus des de l'inici de la pandèmia 
(mateixa xifra). Pel que fa al risc 
de rebrot, puja de nou 6 punts 
respecte al dia anterior i se situa 
en 172,66, però molt per sota 
del registrat la setmana anterior 
(264,68). La velocitat de propa-
gació puja una mica en 24 hores i 
està en 0,81, una taxa que la set-
mana del 24 d'agost era de 0,93. 
La taxa de confirmats per PCR del 
30 d'agost al 5 de setembre és de 
76,09 per 100.000 habitants. Hi 
ha 40 pacients ingressats (els ma-
teixos), 12 a l'UCI  (+1).

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran ha registrat 704 casos 
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confirmats per PCR (18 més en les 
últimes hores) i 849 sumant to-
tes les proves (18 més que el dia 
abans). 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 set punts 
respecte a la jornada anterior i es-
tà en 131,54. La setmana del 24 
d'agost, la regió presentava un 
risc de 199,75. L'Rt baixa lleuge-
rament fins a 0,79, inferior a la 
del període anterior (0,93), men-
tre que la taxa de confirmats per 
PCR és de 66,48 per cada 100.000 
habitants. Les últimes dades as-
senyalen que hi ha set pacients 
ingressats (mateixa xifra), cap a 
l'UCI.

Per comarques, canvien de co-
lor l'Alt Urgell (de risc mitjà-alt a 
risc mitjà-baix), el Pallars Sobirà 
(passa a risc alt) i les Garrigues 
(també a risc alt). Incrementen els 
seus valors de risc, doncs, a banda 
del Sobirà (de 97,26 a 145,9) i les 
Garrigues (de 97,53 a 145,24), la 
Noguera (segueix sent la comar-
ca de Ponent amb més risc, ara 
a 407,14), l'Urgell (de 285,07 a 
350,25), el Pla d'Urgell (de 209,11 
a 266,24), l'Aran (de 169,67 a 
183,33) i el Solsonès (de 0,00 a 
2,17). Per contra, el risc baixa 
ostensiblement a l'Alt Urgell (de 
96,45 a 67,76) i el Jussà (de 131,14 
a 116,96), i testimonialment a la 

Cerdanya (de 330,24 a 329,2), la 
Segarra (de 229,98 a 227,12) i el 
Segrià (de 135,42 a 127,5). Final-
ment, el risc en manté al nivell 0 a 
l'Alta Ribagorça.

BALAGUER, AMB MÉS PERILL

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 896,66 (més de 100 punts 
més que fa 24 hores). En segona 
posició es manté Sitges, amb un 
risc de 718,55(+63 punts), mentre 
que en tercer lloc entra de nou 
Balaguer, amb 604,32, després 
que el dia anterior no aparegués 

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

31/8/20 - 06/9/20 277 45 76,09 66,48 172,66 131,54 0,81 0,79 4.283 762 38,68 43,67 46,57% 57,78% 22 3 1 0 6 0

24/8/20 - 30/8/20 495 67 135,98 98,97 264,68 199,75 0,93 0,93 5.499 1.862 38,05 37,82 53,74% 46,27% 30 8 2 0 6 0

17/8/20 -23/8/20 542 76 148,89 112,27 311,25 280,26 1,14 1,51 4.390 696 42,03 39,04 49,26% 52,63% 42 9 7 1 6 0

01/3/20 - 09/9/20 10.762 704 2.956,29 1.039,97 81.517 11.129 45,28 49,21 54,71% 52,84% 785** 56** 126** 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

40 7 12 0 11.383 849 172,66 131,54 296 29

Situació a 09/09/2020

Seguiment epidemiològic

entre els tres primers.

LES DADES A CATALUNYA

Catalunya va sumar 884 nous 
casos de covid-19 confirmats 
per PCR, elevant la xifra total als 
119.109, segons l'últim balanç 
del Departament de Salut. Són 
205 positius més que els repor-
tats dilluns. 

La xifra de casos amb totes les 
proves és de 142.296 (977 més 
en les últimes hores). Des de 
l'inici de la pandèmia, han mort 
13.133 persones, 20 més que en 
el darrer balanç. D'aquestes, nou 
són a la ciutat de Barcelona i 10 
més a la resta de l'àrea metropo-
litana. Els ingressats als hospitals 
baixen en 11 persones i són ara 
720. D'aquests, 127 estan a l'UCI, 
quatre menys que fa 24 hores. El 
risc de rebrot puja tres punts, de 
175,69 a 178,67. La velocitat de 
propagació també ho fa lleugera-
ment, passant de 0,96 a 0,97.

Segons les últimes dades de 
Salut, el risc de rebrot segueix 
per sota dels 200 però puja res-
pecte a fa 24 hores. Entre els dies 
17 i 23 d'agost, aquest indicador 
estava en 207,02 (per sobre de 
100, el risc de rebrot es conside-
ra alt). Durant la setmana del 24 
al 30 d'agost va passar a 201,97 
i ara (setmana del 31 d'agost al 6 
de setembre), se situa en 178,67, 
tres punt més que fa 24 hores.

Pel que fa a la taxa de repro-
ducció del virus (Rt), segueix per 
sota d'1 però ha pujat lleugera-
ment en un dia, situant-se ara en 
0,97. 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 
31 d'agost al

6 de setembre)
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Lleida entra al ‘top 10’ de les 
exportacions d’origen animal 
cap a tercers països en un any
Durant els primers vuit mesos del 2020 la Unitat 
de Certificació ha emès fins a 3.886 tramitacions
Lleida 
reDacció
La Unitat de Certificació d’Expor-
tacions de Sanitat Animal de la 
subdelegació del govern a Lleida 
s’ha situat, en poc més d’un any, 
entre les 10 primeres de les 39 
Unitats de Certificació del ranking 
nacional per volum d’activitat, se-
gons les dades facilitades avui pel 
subdelegat del govern a Lleida, 
José Crespín, i el Cap de la De-
pendència de l’Àrea de Sanitat i 
Política Social de la Subdelegació, 
Miquel Molins.

La Unitat de Certificació es va 
posar en marxa al maig de 2019 
i l’increment d’activitat des de 
llavors ha estat clarament a l’alça 
confirmant, tal com va explicar el 
subdelegat José Crespín, que “era 
del tot necessari l’esforç fet des 
de la Delegació del Govern a Ca-
talunya i des de la subdelegació 
de Lleida per fer realitat una vella 
demanda del sector agroramader 
i carni decidit a créixer a través de 
les exportacions a tercers països 
i en la recerca de nous mercats”.

L’increment en el volum d’ac-
tivitat de la Unitat de Certifica-
ció de Lleida ha permès passar 
del lloc 32 que va ocupar en el 
ranking nacional l’any 2019 a si-
tuar-se en el desè lloc, segons les 
dades de CEXGAN (Certificación 
de Exportaciones Ganaderas) del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. Si entre maig i de-

sembre de 2019 la Unitat de Cer-
tificació d’Exportacions de Sanitat 
Animal de Lleida va emetre 469 
certificats per exportar a països 
no comunitaris productes d’ori-
gen animal, en els primers vuit 
mesos d’aquest any (gener-agost) 
se n’han emès 3.886. Des de la 
seva creació, la Unitat ha tramitat 
4.355 certificats.

La confirmació ahir del primer cas 
de pesta porcina africana detec-
tat a Alemanya en un porc sen-
glar trobat mort a pocs metres 
de la frontera amb Polònia, posa 
en alerta el sector porcí lleidatà. 
“Aquesta és de les pitjors notícies 
que li poden donar al sector ra-
mader d’un país, en aquest cas a 
Alemanya”, explica Joan Graells, 
president de la Sectorial del Porcí 
d’ASAJA Lleida, qui remarca la im-
portància de “revisar les nostres 
instal·lacions, assegurar-nos que 
no entri ningú que no sigui de 
l’explotació i seguir els protocols 
de seguretat escrupolosament”. 
Diu que la detecció d’aquest cas a 
Alemanya manifesta l’encert en el 
paquet de mesures de seguretat. 

El sector porcí 
lleidatà, en alerta 
per un cas de pesta 
porcina africana 
trobat a Alemanya
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Podem demana a 
la Diputació que es 
posicioni en contra 
de la MAT de Ponent

La Pobla aprova 
l’ordenança general 
de circulació, amb 
capacitat de sanció

Sessió de formació 
a la Noguera sobre 
l’acompanyament 
de la gent gran

El grup d’En Comú Podem a la 
Diputació ha registrat un prec 
que demana que la institució 
emeti un posicionament crític 
amb el projecte d’interconne-
xió elèctrica entre França i Es-
panya pels Pirineus, la conegu-
da com a MAT de Ponent, per 
la seva afectació negativa als 
Pallars i l’Alta Ribagorça.

La Pobla ha aprovat l’ordenan-
ça general de circulació, una 
normativa que dona potestat a 
la Policia Local de multar les in-
fraccions que tenen lloc dins de 
la població. Aquesta regularà la 
circulació de vehicles, vianants 
i altres mitjans de transport per 
les vies urbanes.

Des dels Serveis Socials del 
Consell de la Noguera s’ha or-
ganitzat per als dies 25 i 26 de 
setembre la formació El paper 
de les emocions en l’acompa-
nyament a la gent gran, impar-
tida pels Amics de la Gent Gran.

La Vall de Boí
Núria caSTellS
El Departament d’Educació es va 
comprometre ahir en una reunió 
amb els pares i mares de la Vall 
de Boí a posar un professor de re-
forç si hi ha problemes de convi-
vència amb el docent interí assig-
nat als nens d’infantil de l’escola 
del municipi i que les famílies re-
butgen i han vetat, segons fonts 
de l’AMPA. 

Representants d’Educació van 
explicar als membres de l’AMPA 
que si hi ha males praxis per part 
del professor assignat buscaran 
un substitut, però van manifestar 
que si no detecten problemes no 
poden rellevar-lo de la seva pla-
ça. Aquesta no és la resposta que 
pares i mares esperaven, ja que 

Les famílies de la Vall de Boí estudien 
no portar els fills a l’escola el dilluns

Rebutgen 
el professor 
assignat a 

aquest centre

Educació 
proposa posar 

un docent 
de reforç 

es mostraven confiats en consen-
suar que el mestre no fes classe 
aquest curs a la Vall de Boí. Per 
aquest motiu, l’AMPA es planteja 
no portar als nens a l’escola di-
lluns, dia de l’inici escolar, en se-
nyal de protesta. 

Aquesta és la segona vegada 
que les famílies de la Vall de Boí 
han d’afrontar aquesta situació. 

Fa uns anys ja van intentar vetar 
el mateix professor i no se’n van 
sortir. En aquella ocasió Educació 
va oferir la mateixa solució, un re-
forç en cas de problemes de con-
vivència. 

Per la seva part, l’Ajuntament 
de la Vall de Boí, que també va es-
tar present en la reunió d’ahir, ha 
ofert a l’AMPA un local social mu-

nicipal on puguin portar els nens 
si no van a escola.

En els últims anys la polèmica 
ha acompanyat a aquest docent, 
que ha estat vetat pels pares de 
les escoles de Sort, la Vall Fosca, 
Tremp i la Vall de Boí, que l’han 
rebutjat per problemes de con-
vivència. En l’escola de la Vall de 
Boí, on va exercir el curs 2013/14, 
les queixes dels pares no van 
aconseguir expulsar-lo del centre. 
En altres casos posteriors, com a 
Sort, la Vall Fosca o Tremp, alguns 
pares van deixar de portar els 
seus fills als centres i es va acon-
seguir que se’l rellevés o ell ma-
teix va demanar trasllat o baixa. 
Al 2017 Ensenyament el va fer fo-
ra de la borsa d’interins “per una 
evidència de falta de competèn-
cies professionals” i l’afectat no 
ha pogut inscriure’s de nou a la 
borsa fins passats dos anys. A l’es-
cola de la Vall de Boí, el docent ha 
estat assignat aquest curs per una 
classe d’infantil de 15 alumnes. 

Durant aquests dies s’han ini-
ciat les obres dels nous acces-
sos al tossal de les Santes Creus 
d’Almacelles per la banda del 
vessant sud d’aquest turó. 

Aquests nous accessos con-
sisteixen en l’adeqüació d’un 
circuit en ziga zaga pel vessant 
sud del tossal de les Santes 
Creus, a fi de millorar i eliminar 
qualsevol barrera arquitectòni-
ca i fer més fàcil l’accés a la part 
alta d’aquest turó que presideix 
la vila, on es troba un dels cen-
tres educatius més grans d’Al-
macelles força concorregut per 
alumnes pares i professors du-
rant tot l’any. 

Almacelles 
inicia les obres 
dels accesos al 
Tossal de les 
Santes Creus

FOTO: Subdelegació / El subdelegat del govern analitzant el balanç 
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