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Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS .. ll.i31 
MORTS 319 

CATALUNYA 

CASOS 132.596 
MORTS 13.045 

ESPANYA 

CASOS 479.554 
MORTS 29.194 

MÓN 

CASOS 25.816.820 
MORTS 858.381 

tres menys, amb un total de 95. 
Tanmateix, !'hospital Ama u de 
Vilanova ha hagut de reobrir la 
segona planta que va tancar fa 
una setmana. Fonts del centre 
van explicar que "durant les 
properes setmanes esperem 
petits pies de pressió i anirem 
obrint i tancant la segona plan
ta". Van dir que en cada una hi 
ha capacitat pera 28 o 30 per
sones pero no sempre totes les 
habitacions estan disponibles 
per manteniment o per a altres 
aspectes". A primera hora del 
matí d'ahir hi havia 39 ingres
sats a l'Arnau - 28 a planta i 11 
a l'UCI- ; al Santa Maria n'hi 
havia sis - dos a l'UCI- ; a les 

HOSPITALITZACIONS 

A la regió sanitaria de 
Lleida hi ha 95 persones 
ingressades, de les quals 
tretze són a I'UCI 

clíniques privades, 39; i onze 
més s'estaven a l'Hotel Salut 
Nastasi. 

Metges d'Urgencies de l'Ar
nau van atribuir que la situa
ció estigui "estancada" al fet 
que la recuperació a l'UCI és 
molt lenta i a l'hospitalització 
de persones ja diagnosticades 
que empitjoren. "Cada dia 
ingressem entre tres i quatre 
persones que van donar positiu 
uns dies abans", va explicar el 
metge i portaveu de Metges, de 
Catalunya a l'Arnau, José An
gel Montañés, que va afegir que 
no "els baixa la febre, pateixen 
dispnea (dificultat respiratoria) 
o tenen malestar general". 

Va assenyalar que fa setma
nes que la pressió assistencial 
a Urgencies per Covid ha dis
minu'it, "pero ve molta gent per 
altres patologies". En aquest 
sentit, va indicar que hi ha per
sones que arriben "greus", amb 
malalties "avanc;ades" perque 
tenen por de sortir de casa. Suc
ceeix en casos d'insuficiencies 
cardíaques, apendicitis agudes, 
infeccions d'orina, ictus i in
farts. Aixo sí, va dir que durant 
el confinament era freqüent 
que aixo succeís més que ara. 

/ / 

ES NOTICIA 5 

CORONAVIRUS $ COMARQUES 

Garrigues i Noguera tenen el risc de 
rebrot més alt del pla de Lleida 
Les Borges Blanques supera els 1.000,2 punts i Balaguer arriba a un índex de 660 
11 Vuit comarques redueixen la incidencia i l'Alta Ribagon;a, la de menys risc 

E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 Les Garrigues i la No
guera són les dos comarques 
del pla de Lleida amb més 
risc de rebrots, amb índexs 
de 655,66 i 475,41, respecti
vament. Mentrestant, l'Alta 
Ribagorc;a, amb un risc O i el 
Solsones, amb 10,86, són les 
dos comarques amb la taxa 
més baixa. 

L'índex s'incrementa a les 
Garrigues arrossegada perles 
Borges Blanques, que supera 
els 1.000,2 punts, quan dissab
te passat era de 276,7 punts, i 
per Juneda, amb un índex de 
1.897 punts. A la Noguera, en
cara sent la segona comarca 
amb més risc, l'índex s'ha re
du'it en 175,58 punts respecte 
al dia anterior i ha passat deis 
650,58 als 475,41 d'ahir. 

A Balaguer també va dismi
nuir la taxa en 271 punts fins 
als 660,34. En el .conjunt de la 
demarcació, el risc de rebrot 
baixa en vuit comarques i aug- · 
menta en tres: a les Garrigues, 
on es van sumar 338,33 punts 
respecte al dia anterior; el Jus
sa, amb un punt per sobre, i el 
Segrí a, que va sumar 15 punts 
per sobre de l'últim balanc; de 
Salut. 

L'índex s'ha redu'it a la resta 
de comarques de la demarca
ció. A l'Alt Urgell el risc esta
va ahir en 417,85 punts quan 
el dia anterior va ser de 482 
punts; al Sobira la taxa tam
bé va ser menor i va passar 
de 29,18 punts al21,88; el Pla 

d'Urgell va passar dels 275,32 
a 229,37; la Segarra es va situ
ar en 180,75, 25 punts per sota 
dels 205,88 del dia anterior; al 
Solsones la reducció també va 
ser mínima passant deis 15,21 
a una taxa de 10,86 punts; a 
l'Urgell va ser més significati
va, amb 58 punts menys, situ
ant-se en els 184,71, i a Aran 
l'índex de rebrot va baixar 15 
punts fins als 26,87. 

En general, els municipis 
de més de 5.000 habitants de 
Lleida tenen un risc alt de re-

LA INCIDENCIA M~S GRAN 

També superen els 1.000 
punts municipis com 
Juneda, Almacelles, 
Alcarras o Belianes 

brot. És el cas d'Agramunt, 
amb un índex de 250,53; Al
macelles, d'1.021,15; Bellpuig, 
amb 414,04; Torrefarrera arri
ba als 365,31 o Alcarras, amb 
1.109,72. Tanmateix, a Alpicat 
l'índex és menor i se situa en 
els 95,78 punts. 

Altres municipis més petits 
de Lleida també tenen un risc 
molt alt de rebrot, com les Ave
llanes i Santa Linya (Noguera) 
que arriba als 890,21 punts; 
Belianes (Urgell) amb 1.062,57 
punts; Menarguens (Noguera) 
amb 3.048,66 punts; Guissona 
amb 242,47 punts o la Portella 
(Segria) amb 877,19 punts. 

SITUACIÓ A CADA COMARCA 
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Font: Departament de Salut 

Vora 90 multes per no dur mascara 
i 54 més a locals a la capital 

a la província de Lleida per sal
tar-se l'estat d'alarma entre els 
m esos de marc; i juny, pero no 
hi va haver cap detenció. 

Aix í mateix, la Paeria podra 
tramitar i recaptar les infrac
cions lleus per incompliment 
de les mesures perla Covid-19. 
Fins ara, la Guardia Urbana po
día multar, pero després havia 
de traslladar l'expedient al de
par tament de Salut. No obs
tant, el ple d'aquest mes de se
tembre acceptara la delegació 
de competencies en aquest sen
tit per part del Govern catala. 

La Paeria podra recaptar 9-ra les sancions per infraccions lleus 

REDACCIÓ 
1 LLEJDA 1 La Guardia Urbana de 
Lleida ha imposat 151 denúnci
es al juliol i a l'agost per infrac
cions de les mesures aplícades 
per la crisi sanitaria, segons es 
va informar ahir en la comis
sió de Seguretat de la Paeria. 
D'aquestes, 89 corresponen a 
multes a persones perno portar 
mascareta i 54, a infraccions en 
establiments públics. 

En concret, del4 al29 de ju= 
liol, període en que es van apli
car a la ciutat i altres localitats 
del Segria mesures més restric
tives com el confinament, es 
van tramitar un total de 57 de
núncies perno portar mascara 
i 36 a establiments públics, per 
desenvolupar activitats dins del 
local quan no es podien fer. En 

quatre casos hi va haver sanci
ons per desplac;aments injus
tificats d'entrada o sortida de 
la ciutat. 

A l'agost, una vega da finalit
zat el període de confinament, 
pero encara amb mesures res
trictives com el tancament de 
l'interior de bars i restaurants, 

es van interposar 32 denúncies 
per no portar mascareta i 18 a 
establiments públics. A més, 
es van obrir 4 expedients per 
reunions de més de 10 persones 
en habitatges. 

D'altra banda, la Policía Na
cional i la Guardia Civil van 
aixecar 292 propostes de sanció 

DA DES 

1 
DENÚNCIES 

Ha tramitat la Policia Local de 
Lleida durant el juliol i agost per 
incomplir la normativa Covid. 

2 
PROPOSTES DE SANCIÓ 

Va t ramitar la Policia Nacion·al i 
la Guardia Civil a la provincia per 
saltar-se l'estat d'alarma. 

Critiques del PSC 
Per la seua part, l'edil del 

PSC Cristina Morón va dir que 
el seu grup municipal s'abstin
dra a la proposta que la Paeria 
pugui assumir tramitar aques
tes sancions i ho va justificar 
perque "el govern municipal 
no ha garantit !'existencia de 
prou recursos personals i ad
ministratius" i es va demanar 
per quin motiu les denúncies 
per infraccions "són en un ca
laix i encara no s'han tramitat 
a Salut". 
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