
El Pirineu i la plana, les dues regions 
sanitàries amb dades més favorables 
L'Alta Ribagorça, única comarca catalana en zona verda, i el risc de 
rebrot baixa 624 punts el darrer dia al Pallars Sobirà, que està a 956
La demarcació de Lleida 
suma 156 nous positius, 
144 dels quals a la regió de 
Lleida i 12 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 23 positius menys 
que el dia abans. Salut va 
registrar tres morts més a 
la plana, de manera que 
la xifra de víctimes a la 
demarcació puja a 382. Els 
ingressos hospitalaris pugen 
a la plana (+3) i baixen al 
Pirineu (-2). 

Lleida
ACN/redACCió
Les dues regions sanitàries de Po-
nent són les que tenen un millor 
percentatge en tots els paràme-
tres (taxa de confirmats per PCR 
per cada 100.000 habitants, inci-
dència acumulada, risc de rebrot 
i velocitat de transmissió) entre 
totes les regions sanitàries catala-
nes. La que està en millor situació 
és la regió de l'Alt Pirineu i Aran, 
que presenta els índex més bai-
xos, mentre que la segona posi-
ció correspon a la regió de la pla-
na de Lleida.

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats 16.065 casos 
confirmats per PCR o antígens, 
144 més que el dia anterior. Són 
16.752 si es tenen en compte to-
tes les proves (144 més que al ba-
lanç anterior). 

Un total de 339 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia, tres més que 
en l'últim balanç. Entre el 23 i el 
29 d'octubre es van notificar 7 
morts, dues menys que en l'inter-
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val anterior (9).
Pel que fa al risc de rebrot, 

baixa 34 punts en les últimes 
hores i se situa en 640, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(692). La velocitat de propagació 
baixa vuit centèsimes i se situa en 
l'1,07, mentre que la setmana an-
terior era d'1,27. La taxa de con-
firmats per PCR/TA està en 303,62 
per cada 100.000 habitants (310 
el dia abans) i la incidència a 14 
dies és de 641 (630 al balanç an-
terior).

Actualment, hi ha 102 pacients 
ingressats (+3), 28 dels quals a 
l'UCI (ídem). Entre el 23 i el 29 
d'octubre els ingressats eren 102 
(34 a l'UCI). En l'interval anterior 
eren 59 els hospitalitzats, dels 
quals 12 a la unitat de crítics.

Per que fa a la ciutat de Lleida, 
és la que té menys risc entre to-
tes les capitals catalanes, ja que 
presenta l'índex més baix en taxa 
de confirmats (274), el incidència 
acumulada (637), en risc de re-
brot (647) i el Rt (1,04).

ALT PIrINEU I ArAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.677 casos 
confirmats per PCR o TA, 12 més, i 
1.843 sumant totes les proves (12 
més que el dia anterior). Un total 
de 43 persones han mort des de 
l'inici de la pandèmia, igual que 
en l'anterior balanç. El risc de re-

brot baixa 86 punts en les darre-
res hores fins a 410. La setmana 
del 16 al 22 d'octubre estava en 
818.

L'Rt baixa d'1,02 a 0,86, men-
tre que la taxa de confirmats per 
PCR és de 227,09 casos per ca-
da 100.000 habitants (262 el dia 
abans). La incidència acumulada a 

14 dies està en 515 (527 al balanç 
anterior), pels 445 de la setmana 
abans.

A la regió hi ha 20 pacients in-
gressats (-2) i un a l'UCI (ídem). 
Entre el 23 i el 29 d'octubre hi ha-
via 17 ingressats (un a l'UCI), men-
tre que en l'interval anterior eren 
15 els hospitalitzats, un en estat 

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

23/10/20 - 29/10/20 1.111 155 303,62 227,09 641,41 515,72 640 410 1,07 0,86 12,28 9,05 45,08 49,86 102 17 34 1 7 3

16/10/20 - 22/10/20 1.236 197 337,79 288,63 572,82 445,40 692 818 1,27 1,86 12,22 8,71 45,06 40,28 59 15 12 1 9 4

9/10/20 - 15/10/20 860 107 235,03 156,77 391,62 316,46 555 349 1,49 1,15 11,40 8,85 41,99 41,52 35 11 5 0 8 0

1/03/20 - 1/11/20 16.065 1.677 4.390,40 2.457,00 12,29 7,00 44,97 46,61 339 43

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

102 20 28 1 16.752 1.843 640 410 339 43

Situació a 1/11/2020

Seguiment epidemiològic

crític.

PEr CoMArqUES

L'Alta Ribagorça és l'única co-
marca de Catalunya que no està 
en risc alt, i fins i tot ha entrat en 
les darreres hores en zona verda. 
Destaca també la millora osten-
sible del Pallars Sobirà, el risc de 
rebrot de la qual baixa de 1.580 
a 956.

Empitjoren la Segarra, la No-
guera, la Cerdanya i el Pla d'Ur-
gell, i milloren la resta de comar-
ques de Lleida, tot i que amb 
unes taxes molt altes..

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 54 punts 
en les últimes 24 hores a Cata-
lunya i se situa en els 835, segons 
l'última actualització de Salut. 

La velocitat de propagació, l'Rt, 
també cau nou centèsimes fins a 
l'1,12, mentre que la incidència a 
14 dies segueix pujant i se situa 
ara a 780. En paral·lel s'han de-
clarat 3.545 nous casos confir-
mats per PCR o test d'antígens 
(TA), fins als 241.569 des de l'ini-
ci de la pandèmia. El 12,22% de 
les proves que s'han fet en la da-
rrera setmana han donat positiu. 
També s'ha informat de 66 noves 
morts, amb un total de 14.140. 
Pel que fa a la situació als hospi-
tals catalans, hi ha 2.687 pacients 
ingressats per covid-19 (+160), 
481 dels quals a l'UCI (+16).

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 270.289 casos, 
241.569 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. 

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 23/10 al 29/10)

conSeqüèncieS deL covid-19

4 TEMA DEL DIA | MArTeS 3 de NovieMbre de 2020

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



18 COMARQUES | MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Tot i que no es va poder celebrar 
com és habitual, lAjuntament de 
Vilaller volia mantenir l’esperit de 
la Fira de Tots Sants del 2 de no-
vembre. Per això, ahir va repartir 
un lot de Fira per cada casa i a 
cada lot hi havia torrons tradicio-
nals de fira, una esquella de cla-
uer i una carta de la baralla per 
poder jugar al joc tradicional del 
Catxo de fira. Es va fer online el 
Joc del Catxo amb premi d’un lot 
de torrons artesans i productes 
de proximitat i es va difondre un 
video amb imatges i intervenci-
ons amb el lema “Moments de 
Fira”. Finalment es va realitzar la 
34 edició del Concurs De Besti-
ar, amb format virtual i en el que 

van participar 18 explotacions ra-
maderes. L’alcaldessa de Vilaller, 
Maria José Erta, va manifestar 
que un dia tant important com el 
que representa el de la Fira a Vila-
ller requeria un gest per mantenir 
l’esperit d’aquesta festa tradicio-
nal tan arrelada al municipi.

D’altra banda, Tremp va ce-
lebrar la seva Fira del Codony 

de manera virtual i el balanç de 
participació és “positiu” amb 
unes  2.000 visites a la pàgina i 
un elevat percentatge de rebots 
a les pàgines d’expositors, espe-
cialment a la botiga www.delpa-
llarsacasa.cat, de l’Associació de 
Professionals de l’Àmbit Turístic 
del Pallars Jussà (APAT), que ha 
col·laborat amb la fira.

Vilaller reparteix 
lots per mantenir 
viu l’esperit de la 
Fira de Tots Sants 
tot i el virus

FOTO: Núria Castells / L’alcaldessa de Vilaller repartint els lots als veïns

Més de 300 persones han  
treballat per millorar els 
boscos del Pallars Sobirà
Durant unes estades a l’estiu, s’han 
recuperat 5,5 quilòmetres de camins
Llavorsí
ACN
El Projecte Boscos de Muntanya, 
entitat que treballa per promou-
re la conservació i millora dels 
boscos i paisatges del Pirineu ca-
talà i que organitza estades de vo-
luntariat al bosc, ha acollit aquest 
estiu 303 participants durant 17 
setmanes, que han generat prop 
de 17.000 hores de feina. L’enti-
tat ha mantingut els projectes a 
la vall d’Esterri de Cardós i Mas-
sís de l’Orri, al Pallars Sobirà (Parc 
Natural de l’Alt Pirineu) i a Espina-
vell, al Ripollès (Parc Natural de 
Capçaleres del Ter i del Freser). 
Arran de les estades d’enguany, 
s’han recuperat 5,5 quilòme-
tres de camins i 1,7 hectàrees de 
pastures. També s’han aclarit 11 
hectàrees com a millora d’hàbi-
tat i s’han construït 16 metres de 
murs de pedra seca.

La millora d’hàbitat s’ha fet 
per condicionar el bosc per al fu-
tur, reforçant-lo com a ecosiste-
ma estable i sostenible, garantir 

FOTO: P.Boscos/ És una activitat que l’organitza el Projecte Boscos 

la producció de fusta, i protegir 
l’hàbitat del gall fer, espècie en 
perill d’extinció al Pirineu a causa 
de l’emergència climàtica.

Aquest 2020, la European Out-
door Conservation Association 
(EOCA) ha guardonat el Projecte 
Boscos de Muntanya amb un dels 
tres premis destinats a projec-

tes de recuperació i conservació 
del patrimoni natural, juntament 
amb un projecte de reforestació 
a la selva tropical de Borneo i la 
xarxa de protecció de boscos vells 
d’Alvèrnia (França). La fundació 
ha estat escollida entre 120 pro-
jectes d’arreu del món, xifra rè-
cord de candidatures.

Frederic Letamendi ha dibuixat 
la portada del llibre de les Fes-
tes del Sant Crist de Balaguer. 
Quan l’ajuntament hi va con-
tactar, ell mateix es va brindar a 
fer una peça especial per l’oca-
sió. L’obra recrea el ball dels 
gegants al mig de la plaça Mer-
cadal on tots els assistents llu-
eixen les mascaretes posades, 
incloses les dues figures. 

La mascareta 
es ‘cola’ al 
llibre de Festes 
de Balaguer

L’artista és Frederic Letamendi

FOTO: Aj. Balaguer

L’Ajuntament de Montgai i el 
Consell d’Entitats del municipi 
van omplir ahir de flors tots els 
nínxols i tombes en els quals per 
motius diversos ningú hi havia 

ficat cap flor, a causa, entre d’al-
tres, a la  mobilitat reduïda per 
la pandèmia del Covid19. Van 
ser 20 nínxols i una seixantena 
de tombes (creus).

El subdelegat del govern espa-
nyol a Lleida, José Crespín, es va 
reunir amb els representants del 
sector agroalimentari de Lleida 
per valorar la nova PAC. Cres-
pín va destacar l’ampli consens 
per part de tots els agents pel 

que fa els beneficis que repre-
senta la nova PAC per al sector 
agroalimentari de Lleida, que ha 
de permetre “aportar progrés i 
seguretat per a què els nostres 
agricultors i ramaders afrontin 
els reptes de la propera dècada”. 

Montgai omple de flors     
els nínxols on no n’hi havia

Crespín ressalta els beneficis 
de la nova PAC per Lleida

FOTO: Aj. Montgai/ S’han omplert 20 nínxols i unes 60 tombes

FOTO: Subdelegació/ José Crespín reunit amb el sector agroalimentari 
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