
El risc de rebrot i la velocitat de contagi 
pugen lleugerament a la regió de Lleida
Ponent suma 193 casos positius més en la darrera jornada, la Segarra 
segueix empitjorant en perill de nous brots i Mollerussa en l´índex Rt
La demarcació de Lleida 
suma 193 nous positius, 
155 dels quals a la regió de 
Lleida i 38 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 48 positius menys 
que el dia abans. Salut no va 
registrar cap altra defunció, 
de manera que la xifra de 
víctimes a la demarcació es 
manté en 390. Els ingressos 
hospitalaris queden igual a 
la plana i baixen al Pirineu 
(-1). 

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 16.941 casos con-
firmats per PCR o antígens, 156 
més. Són 17.633 si es tenen en 
compte totes les proves (155 més 
que el dia anterior). Un total de 
344 persones han mort per coro-
navirus des de l'inici de la pandè-
mia, les mateixes que fa 24 hores. 
Entre el 27 d’octubre i el 2 de no-
vembre es van notificar 4 morts, 
mentre que la setmana anterior 
van ser 11.

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 19 punts en les últimes hores i 
se situa en 667, per sota del re-
gistrat la setmana anterior (792). 
La velocitat de propagació puja 
una centèsima i se situa en l’1,00, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,29. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 329,04 per ca-
da 100.000 habitants (331 el dia 
abans) i la incidència a 14 dies és 
de 692,79 (693 la jornada ante-
rior).

Actualment, hi ha 112 pacients 
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ingressats (ídem), 16 dels quals a 
l'UCI (-1). Entre el 27 d’octubre i el 
2 de novembre els ingressats eren 
106 (27 a l'UCI). En l'interval ante-
rior eren 82 els hospitalitzats, 13 
dels quals a la unitat de crítics.

La ciutat de Lleida continua 
com la que té menys risc entre 
totes les capitals catalanes, ja que 
presenta l'índex més baix en taxa 
de confirmats (292), el d'incidèn-
cia acumulada (676), en risc de 
rebrot (603). Pel que fa a la veloci-
tat de contagi, Tarragona (0,91) es 
troba per segon dia consecutiu en 
millor situació que Lleida (0,92).

Per la seva banda, Balaguer ha 
deixat d'estar entre les tres prime-
res del rànquing de risc de rebrot 
més alt, tot i que es manté com el 
segon municipi de Catalunya amb  
la velocitat de contagi més eleva-
da (1,70), per darrere d'un altre 
municipi de Ponent, Mollerussa 
(1,73). 

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.832 casos 
confirmats per PCR o TA, 37 més, 
i 2.000 sumant totes les proves 
(38 més que el dia abans). Un to-
tal de 46 persones han mort des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que en l'anterior balanç. El 
risc de rebrot cau 14 punts en les 
darreres hores fins a 418. La set-
mana del 20 al 26 d'octubre esta-
va en 683. L'Rt es manté a 0,85, 
mentre que la taxa de confirmats 

per PCR és de 234,42 casos per 
cada 100.000 habitants (243 el 
dia abans). La incidència acumu-
lada a 14 dies està en 543,56 (561 
la jornada abans), pels 561,14 de 
l'interval anterior.

A la regió hi ha 19 pacients in-
gressats (-1) i un a l'UCI (-1). Entre 
el 27 d’octubre i el 2 de novem-

bre hi havia 19 ingressats (dos a 
l'UCI), i 19 també en l'interval an-
terior, en aquest cas amb un en 
estat crític.

PER COMARQUES

Quant al mapa comarcal, la Se-
garra continua com a segona co-
marca catalana amb el risc de re-

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

27/10/20 - 2/11/20 1.204 160 329,04 234,42 692,79 543,56 667 418 1,00 0,85 11,83 8,94 42,55 50,42 106 19 27 2 4 4

20/10/20 - 26/10/20 1.331 211 363,75 309,14 656,44 561,14 792 683 1,29 1,30 13,99 10,99 45,12 44,95 82 19 13 1 11 2

12/10/20 - 19/10/20 1.071 172 292,69 252,00 474,43 376,53 599 642 1,33 1,77 10,81 8,70 43,93 38,70 50 11 10 2 7 3

1/03/20 - 5/11/20 16.941 1.832 4.629,80 2.684,09 12,44 7,29 44,83 46,61 344 46

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

122 19 16 1 17.633 2.000 667 418 344 46

Situació a 5/11/2020

Seguiment epidemiològic

brot més alt, 1.291 (+22), només 
superada per Osona. També la 
Noguera es troba en una situació 
difícil és la Noguera, amb un in-
crement de 27 punts per situar-se 
en 1.108.

En les darreres 24 hores, el 
risc de rebrot ha empitjorat al 
Segrià, l'Urgell, el Solsonès, el 
Pallars Jussà i l'Aran. Per contra, 
han millorat les Garrigues, el Pla 
d'Urgell, la Cerdanya, l'Alt Urgell, 
el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, 
que torna a ser zona verda i única 
comarca de Catalunya que no té 
risc alt de rebrot. 

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 8 punts 
més en les últimes 24 hores a 
Catalunya i se situa en els 731, 
segons l'última actualització del 
Departament de Salut. La veloci-
tat de propagació, l'Rt baixa dues 
centèsimes i se situa en 0,94, i la 
incidència a 14 dies baixa per pri-
mer cop molt lleugerament i està 
en 818,11 (811,22 en l'anterior 
balanç). 

En paral·lel, s'han declarat 
4.796 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
260.973 des de l'inici de la pandè-
mia (290.244 casos amb totes les 
proves). L'11,39% de les proves 
que s'han fet en la darrera setma-
na han donat positiu. També s'ha 
informat de 104 noves morts, 
amb un total de 14.482. Pel que 
fa a la situació als hospitals cata-
lans, hi ha 2.725 pacients ingres-
sats per covid-19 (-45), 471 dels 
quals a l'UCI (-14).

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 27/10 al 2/11)

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

4 TEMA DEL DIA | SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



Detingut a Mollerussa en el marc 
d’una operació contra la venda 
il·legal de municions per internet
L’home, de 50 anys, venia bolígrafs pistola i es 
van intervenir multitud d’armes i altres efectes
Lleida
redacció / acn
La Guàrdia Civil va detenir ahir a 
Mollerussa, en el marc de l’ope-
ració ‘Salvado-Ermas’ contra la 
venda il·legal de municions per 
internet, un home de 50 anys 
acusat de vendre bolígrafs pistola 
a diferents persones amb finali-
tats recaptatòries. En l’operació, 
desenvolupada a Madrid, Biscaia, 
Pontevedra, Saragossa i Barcelo-
na, la Guàrdia Civil va detenir un 
total de quatre persones i dues 
més van quedar en qualitat d’in-
vestigats pels delictes de tràfic 
d’armes i municions, dipòsit d’ar-
mes i de municions, dipòsit d’ex-
plosius i tinença il·lícita d’armes 
de foc prohibides. 

Es van fer 10 entrades i regis-
tres, entre elles l’esmentada a 
Mollerussa, on la policia va in-
tervenir multitud d’armes i altres 
efectes. Entre aquestes, pisto-
les, revòlvers, armes de foc ar-
tesanals, un bastó escopeta, una 
granada de mà, 29 canyons d’ar-
ma curta i 18.916 cartutxos de 

diferents calibres, entre d’altres. 
L’operació va començar el 2018, 
quan la Guàrdia Civil va detectar 
que un dels detinguts havia venut 
part de les armes interceptades 
en una operació a Astúries. 

Investigacions posteriors van 
posar de manifest que el princi-
pal objectiu, resident a Madrid, 
feia més de cinc anys que venia 
il·legalment munició, majoritària-
ment a persones que tenien ar-
mes de foc il·legalment i no po-
den adquirir-la en establiments 
autoritzats. Des de llavors hauria 
venut més de 36.000 cartutxos 
metàl·lics de diferents calibres, 
tant per a armes curtes com llar-
gues, inclosa munició de gue-
rra. Per tal de fabricar part de 
la munició disposava d’un taller 
clandestí on, a més de 18.000 
cartutxos ja elaborats, es van in-
tervenir 100 kilograms de projec-
tils, baines, encebadors i pólvora, 
així com de la maquinària i eines 
necessàries per a la fabricació ar-
tesanal de cartutxeria metàl·lica 
de 30 calibres diferents, que més 

Arrestat per 
robar dues 
vegades en 
una deixalleria 
de Tàrrega
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dijous un jove de 20 anys, 
de nacionalitat espanyola i veí 
de Lleida, com a presumpte au-
tor de dos robatoris amb força 
en una deixalleria situada al ca-
rrer Llevant de Tàrrega. La de-
tenció es va fer arran d’una in-
vestigació iniciada a l’agost. En 
tots dos robatoris, els lladres, 
ja que els mossos no descarten 
noves detencions, van accedir 
al recinte tallant una tanca pe-
rimetral metàl·lica per, poste-
riorment, forçar una porta que 
dona accés a la nau i empor-
tar-se diferents objectes.

Ferit lleu en un 
accident de trànsit 
a l’N-260, al terme 
municipal de Sort
Un home va resultar ahir ferit 
lleu en un accident de trànsit en 
què es van veure implicats dos 
vehicles a la carretera N-260, 
al quilòmetre 278,4, al terme 
municipal de sort. Pel que fa als 
fets, aquests van tenir lloc a les 
14:52 hores i una dotació dels 
Bombers de la Generalitat es 
va desplaçar fins al lloc dels fets 
per excarcerar la persona ferida 
en el sinistre.

FOTO: Guàrdia Civil / Part de la munició interceptada per la policia

tard comercialitzava a través d’In-
ternet. La Guàrdia Civil va explicar  
que en el moment del registre de 
l’habitatge d’aquest individu, te-
nia una pistola municionada i dis-
posada per al seu ús a la tauleta 
de nit situada al costat del llit en 
què es trobava. 

A més, també es va detenir 
un home al municipi de Bilbao, 
a qui van intervenir 77 armes de 
foc que tenia il·legalment al seu 
domicili. La policia destaca que 
l’actuació ha permès evitar que es 
poguessin fer servir en actes vio-
lents o desviats al mercat negre.
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El telefèric de la Vall Fosca, al Pa-
llars Jussà, ha tancat la tempora-
da d’estiu d’aquest any amb més 
de 20.000 viatgers en els mesos 
d’agost i setembre en un total de 
1.094 viatges. La mitjana d’usua-
ris diaris d’enguany és la segona 
millor xifra que s’ha registrat en 
aquest telefèric, només superada 
per la temporada d’estiu de l’any 
2000. Aquest rècord es deu al fet 
que el mes de juliol no va estar 
en funcionament a causa d’uns 
treballs. A més, amb els més de 
20.000 usuaris que han fet servir 
la instal·lació, s’ha superat la xifra 
de 620.000 d’ençà que va obrir-se 
al públic.

Dins de les mesures de segu-
retat que s’han seguit enguany, 
arran la pandèmia del Covid-19, 

ha sigut obligatori l’ús de la mas-
careta, rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic en entrar i sortir 
del telefèric, ventilació interior 
natural, i desinfecció de la cabina 
després de cada trajecte. El tele-
fèric va ser construït l’any 1981 
per l’antiga Fecsa per substituir 
l’antic sistema d’accés a l’estany 
(dos funiculars i un ferrocarril 
de via estreta) i facilitar el trans-

El telefèric de la Vall Fosca 
tanca la temporada d’estiu 
amb més de 20.000 viatgers

port del personal i els materials 
durant la construcció de la nova 
central hidroelèctrica reversible 
Sallente-Estany Gento. L’any 1991 
Endesa va decidir obrir al públic 
l’aparell durant els mesos d’estiu, 
de manera que, mitjançant un 
conveni, la gestió de les visites i 

serveis la realitza l’Ajuntament de 
la Torre de Capdella.

La funció principal del telefèric 
és salvar el desnivell entre Sallen-
te i Estany Gento, tant per a per-
sones com per a materials, amb 
un recorregut de 700 metres que 
es fa en poc més de 10 minuts.

FOTO: aj. Torre de Capdella / Telefèric d’estany Gento, al Pallars Jussà

És la segona 
millor xifra, 

superada per la 
de l’any 2000

Els infants del 
Palau ja tenen 
veu al Consell 
Nacional de 
Catalunya
Els nens i joves del Palau 
d’Anglesola ja tenen veu des 
d’aquesta setmana al Conse-
ll Nacional d’Infants i Adoles-
cents de Catalunya (CNIAC), 
amb l’objectiu de potenciar el 
dret de la mainada i adolescèn-
cia a ser escoltada i tinguda en 
compte. Aquest consell es va 
crear el 2014 i actualment en 
formen part una quarantena 
de municipis del país. 

El Palau d’Anglesola s’afe-
geix així a Mollerussa i Lleida, 
que fins ara eren l’única repre-
sentació de les comarques de 
Ponent. 
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