
Lleida registra 157 nous positius i hi 
ha quatre ingressats menys a l'UCI
El risc de rebrot baixa en 31 punts a la plana i 58 punts al Pirineu, 
mentre cau també la velocitat de propagació a totes dues regions
La demarcació de Lleida 
suma 179 nous positius, 
157 dels quals a la regió 
de Lleida i 22 a l’Alt Pirineu 
i Aran. Són 299 positius 
menys que el dia abans. 
Salut no ha registrat més 
morts, de manera que 
la xifra es manté a la 
demarcació en 379. 

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 15.921 casos confir-
mats per PCR o antígens, 157 més 
que el dia anterior. Són 16.608 si 
es tenen en compte totes les pro-
ves. Un total de 336 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia, les mateixes 
que en l'últim balanç. Entre el 22 
i el 28 d'octubre es van notificar 5 
morts, una menys que en l'inter-
val anterior (8).

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 31 punts en les últimes 
hores i se situa en 674, un xic 
per sobre del registrat la setma-
na anterior (651). La velocitat de 
propagació baixa sis centèsimes i 
se situa en l'1,15, mentre que la 
setmana anterior era d'1,28. La 
taxa de confirmats per PCR/TA 
està en 310,46 per cada 100.000 
habitants i la incidència a 14 dies 
és de 630.

Actualment, hi ha 99 pacients 
ingressats (-2), 28 dels quals a 
l'UCI (-4). Entre el 22 i el 28 d'oc-
tubre els ingressats eren 115 (33 
a l'UCI). En l'interval anterior eren 
61 els hospitalitzats, dels quals 11 
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ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.665 casos 
confirmats per PCR o TA, 22 més, 
i 1.831 sumant totes les proves. 
Un total de 43 persones han mort 
des de l'inici de la pandèmia, igual 
que en l'anterior balanç. El risc de 
rebrot baixa 58 punts en les da-
rreres hores fins a 496. La setma-
na del 15 al 21 d'octubre estava 
en 780.

L'Rt baixa d'1,15 a 1,02, men-
tre que la taxa de confirmats per 
PCR és de 262,26 casos per cada 
100.000 habitants. La incidència 
acumulada a 14 dies està en 527, 
pels 430 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 22 pacients in-
gressats (+4) i un a l'UCI (ídem). 
Entre el 22 i el 28 d'octubre hi ha-
via 21 ingressats (un a l'UCI), men-
tre que en l'interval anterior eren 
14 els hospitalitzats, un en estat 
crític.

PER COMARQUES

La majoria de comarques llei-
datanes van reduir aquesta últi-
ma jornada el seu risc de rebrot. 
Només quatre van veure empitjo-
rat el risc: el Solsonès, que arriba 
a 747,35 (675,67 el dia anterior); 
la Noguera, que puja de 702,57 
fins a 725,44; la Segarra, que arri-
ba a 890,31 (866,55 la jornada an-

terior), i la Cerdanya, que creix de 
543,44 a 556,2.

D'altra banda, l'Alta Ribagorça 
continua la seva tendència, i des-
prés d'haver baixat de vermell a 
zona taronja, aquest darrer dia va 
arribar a zona de risc groc, baixant 
de 79,87 a 57,84, mentre que la 
resta segueixen en zona verme-

lla. El Pallars Sobirà fa una forta 
baixada fins a 1.314,19, uns 270 
punt menys (estava en 1.580,52); 
l'Alt Urgell baixa 80 punts, des de 
993,05 fins 815,8; el Pallars Jussà 
en baixa més de 50 fins a 186,78  
(241,73 el dia anterior); el Segrià 
baixa de 761,39 fins a 711,66, 50 
punts; l'Aran (de 243,27 a 230,41)  

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Incidència acu-
mulada a 14 dies

Risc de rebrot (*) Rt PCR positius Mitjana edat Ingressos Ingressos UCI Defuncions (**)

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

22/10/20 - 28/10/20 1.136 179 310,46 262,26 630,21 527,44 674 496 1,15 1,02 12,93 9,54 44,45 47,18 115 21 33 1 5 4

15/10/20 - 21/10/20 1.170 181 319,75 265,19 539,2 430,74 651 780 1,28 1,88 11,41 8,92 45,56 40,96 61 14 11 1 8 3

8/10/20 - 14/10/20 803 113 219,45 165,56 364,02 300,35 518 297 1,49 1,04 12,1 8,85 42,05 45,68 35 11 6 0 8 0

1/03/20 - 31/10/20 15.921 1.665 4.351,05 2.439,42 12,36 7 44,99 46,44 336 43

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril / (***) Dades de divendres 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

99 22 28 1 16.608 1.831 674 496 336 43

Situació a 29/10/2020

Seguiment epidemiològic

i les Garrigues (de 693,13 a 
683,95) baixen uns 10 punts; l'Ur-
gell disminueix el risc en més de 
20 punts fins als 765,87 (venia de 
787,21), i el Pla d’Urgell baixa de 
372,7 fins a 350,12, 20 punts.

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 15 punts 
en les últimes 24 hores a Cata-
lunya i se situa en els 889, segons 
l'última actualització del Depar-
tament de Salut. La velocitat de 
propagació, l'Rt, també cau cinc 
centèsimes fins a l'1,21, mentre 
que la incidència a 14 dies se-
gueix pujant i se situa ara a 770. 
En paral·lel s'han declarat 4.002 
nous casos confirmats per PCR 
o test d'antígens (TA), fins als 
238.024 des de l'inici de la pan-
dèmia. El 12,75% de les proves 
que s'han fet en la darrera setma-
na han donat positiu. També s'ha 
informat de 50 noves morts, amb 
un total de 14.074. Pel que fa a la 
situació als hospitals catalans, hi 
ha 2.527 pacients ingressats per 
covid-19 (+116), 465 dels quals a 
l'UCI (+2).

El risc de rebrot dona un res-
pir i baixa de la barrera dels 900 
punts a Catalunya i queda fixat 
en 889, 15 punts menys que fa 24 
hores. Era de 903 entre el 15 i el 
21 d'octubre. L'Rt també baixa 5 
centèsimes, fins a l'1,21, i se si-
tua per sota del de la setmana 
anterior (1,61). La incidència a 14 
dies és de 770,20 entre el 22 i el 
28 d'octubre, molt per sobre dels 
579,86 de l'interval anterior (15-
21 d'octubre).

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 22/10 al 28/10)
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Busquen un 
motorista 
de 19 anys 
desaparegut 
a l’Alt Àneu
Els Bombers de la Generalitat 
busquen des d’ahir a l’Alt Àneu 
un jove motorista de 19 anys 
desaparegut des de divendres. 
Segons van informar fonts del 
cos, la mare del jove va ser qui 
va alertar de la desaparició del 
seu fill al servei d’emergències. 
Ho va fer cap a les 19.00 hores 
i alertava que el noi havia sortit 
en moto divendres des de Sort 
i que ja no havien tingut cap 
notícia seva des de llavors. Da-
vant d’aquesta situació, es va 
desplegar el corresponent dis-
positiu de recerca per la zona 
de l’Alt Àneu, lloc on havia co-
munitat el jove motorista que 
aniria. Així, fins al lloc es van 
desplaçar efectius dels Bom-
bers, així com agents dels Mos-
sos d’Esquadra. La moto que 
portava el noi va ser localitzada 
a la zona de Bordes de Lapre. 
Cal indicar que al tancament 
d’aquesta edició encara no ha-
via aparegut.

Un conductor, lleu 
en un accident amb 
un porc senglar a 
Artesa de Lleida

El conductor d’un turisme va 
resultar ahir ferit de caràcter 
lleu quan el turisme que con-
duïa va patir un accident amb 
un porc senglar al quilòmetre 7 
de l’L-702, al terme municipal 
d’Artesa de Lleida. D’altra ban-
da, un ciclista es va fer mal en 
un colze en caure en camí fo-
restal de Rosselló i va ser tras-
lladat pels facultatius del SEM 
a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Els Bombers de la Generalitat 
van apagar diumenge a la nit un 
incendi de vegetació a l’alçada 
del quilòmetre 5 de l’L-200, a Mi-
ralcamp, i el foc va calcinar 100 
metres quadrats de vegetació 
agrícola. Així mateix, ahir a Agra-
munt, concretament en la carre-

tera que va de la citada localitat 
a Tàrrega, un incendi va cremar 
marges, rostolls i canyes. A més, a 
Guimerà un foc que es va originar 
en uns camps llaurats va cremar 
rostolls. D’altra banda, el diumen-
ge a la nit al polígon industrial de 
Mollerussa van cremar fustes i 

runes en una nau abandonada i 
al carrer Rosa Parks de Lleida va 
cremar la brossa d’un contenidor. 
També a la capital del Segrià, ahir 
van quedar calcinats tres conteni-
dors i mobiliari abandonat al qui-
lòmetre 4,5 de l’N-230. A Alcolet-
ge va cremar un contenidor.

Els Bombers apaguen incendis de 
vegetació i rostolls als termes de
Miralcamp, Agramunt i Guimerà

Lleida
REDACCIÓ
La demarcació de Lleida va re-
gistrar, entre l’1 de gener i el 31 
d’octubre, un descens de vícti-
mes mortals del 40,7% respecte 
el 2019 a les carreteres lleidata-
nes. En aquest sentit, enguany hi 
ha hagut 16 morts, mentre que 
l’any passat la xifra es va elevar 
a 27 durant el mateix període de 
temps. En comparació amb 2010, 
any de referència per al compli-
ment dels objectius europeus, la 
reducció és del 51,5%, ja que fa 
10 anys es van registrar 33 morts 
en accidents, segons les dades fa-
cilitades ahir pel Servei Català de 
Trànsit (SCT). Així mateix, cal des-
tacar que durant el mes d’octubre 
cap persona va perdre la vida en 
un sinistre de trànsit a la provín-
cia de Lleida. Pel que fa a col·lec-
tius vulnerables, fins al 31 d’oc-
tubre, van morir dos motoristes, 
cap ciclista i un vianant, mentre 
que en el mateix període de l’any 

passat havien mort 5 motoristes, 
3 ciclistes i cap vianant.

Pel que fa a la xifra global de 
Catalunya, segons va explicar 
Trànsit, des de l’1 de gener fins 
al 31 d’octubre d’aquest any, 91 
persones van morir en 83 acci-
dents mortals a les carreteres ca-

talanes. Això suposa un descens 
del 42% en el nombre de víctimes 
mortals respecte al mateix perí-
ode de l’any passat, en el qual 
van perdre la vida 157 persones 
en 144 sinistres. Pel que fa a la 
nombre d’accidents mortals, va 
haver-hi un descens del 42,4% 

respecte al 2019. En comparació 
amb el 2010, les víctimes mortals 
a la xarxa viària interurbana de 
Catalunya es va reduir un 56,2%, 
atès que fa una dècada havien 
perdut la vida 208 persones en 
el mateix període. Segons Tràn-
sit, s’ha de tenir en compte que 
la reducció de la sinistralitat s’ha 
produït en un context marcat pel 
descens de la mobilitat arran de 
les restriccions decretades per 
frenar la propagació de la Co-
vid-19. Durant el mes d’octubre 
8 persones van perdre la vida a 
les carreteres catalanes, el que 
suposa una reducció del 61,9% 
respecte l’octubre de l’any passat, 
quan van morir 21 persones.

Pel que fa als col·lectius vul-
nerables, fins al 31 d’octubre han 
mort 20 motoristes, 5 ciclistes i 7 
vianants, mentre que en el ma-
teix període de l’any passat ha-
vien mort 41 motoristes, 8 ciclis-
tes i 11 vianants. Representen un 
35% del total de morts.

Baixa un 40% el nombre de 
morts en accidents a Lleida
Els descens és del gener a l’octubre en relació al 2019

FOTO: Trànsit / Imatge d’un accident mortal a la Sentiu de Sió al juliol

Una escaladora va resultar ahir 
ferida de gravetat després de 
caure des d’una alçada d’uns tres 
metres al congost de Collegats, 
segons van informar els Bom-
bers de la Generalitat. Pel que fa 
als fets, l’avís de l’accident es va 
rebre a les 14.14 hores al sector 
del Cine a les parets de Gramun-
till, dins el terme municipal de 

la Pobla de Segur (Pallars Jussà). 
Efectius dels Bombers, amb una 
dotació terrestre i un altra d’aèria 
amb membres del GRAE, van fer 
la primera assistència a l’afectada 
i la van evacuar amb l’helicòpter 
fins a la Pobla de Segur. El SEM la 
va traslladar a l’hospital, amb un 
pronòstic de fractura de peu i po-
litraumatismes.

Una escaladora, ferida greu 
en caure des de 3 metres 
al congost de Collegats 

FOTO: Bombers / Zona on l’escaladora ferida greu va patir l’accident

Clam a favor de la pau a Nigèria
La Coordinadora d’ONGD de Lleida va convocar dissabte una 
manifestació a la plaça Sant Joan, on hi havia unes 50 persones, 
per demanar la fi de la violència policial a Nigèria. /FOTO: CONGD
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