
Ponent suma 19 dels 35 nous morts 
registrats el darrer dia a Catalunya
La demarcació supera ja els 20.000 casos positius i les 400 víctimes de 
Covid-19 i el risc baixa a la plana i puja de nou a l'Alt Pirineu i Aran
La demarcació de Lleida 
va sumar ahir 144 nous 
positius i 19 defuncions per 
coronavirus (17 a la plana i 
2 al Pirineu), el que suposa 
més de la meitat dels 35 
nous morts registrats el 
darrer dia a tot Catalunya. 
Els ingressos hospitalaris 
creixen tant a Lleida (+4) 
com al Pirineu (+1). 

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 17.363 casos con-
firmats per PCR o antígens, 118 
més. Són 18.062 si es tenen en 
compte totes les proves (119 més 
que el dia abans). 

Un total de 362 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia, 17 més que fa 
24 hores. Entre el 30 d’octubre i 
el 5 de novembre es van notificar 
15 morts, mentre que la setmana 
anterior van ser 10.

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 29 punts en les últimes 
hores i se situa en 642, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(737). La velocitat de propagació 
baixa una centèsima fins a 1,01, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,14. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 309,64 per ca-
da 100.000 habitants i la incidèn-
cia a 14 dies és de 656,99.

Actualment, hi ha 121 pa-
cients ingressats (+4). Entre el 30 
d’octubre i el 5 de novembre els 
ingressats eren 118. En l'interval 
anterior eren 102 els hospitalit-
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Per poblacions, Mollerussa 

continua liderant la velocitat de 
contagi entre els municipis grans 
de Catalunya amb un índex d'1,55. 

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.901 casos 
confirmats per PCR o TA, 26 més, i 
2.070 sumant totes les proves (els 
mateixos 26). 

Un total de 48 persones han 
mort des de l'inici de la pandè-
mia, dues més que en l'anterior 
balanç. 

El risc de rebrot torna a pujar, 
ho fa 56 punts en les darreres 
hores fins a 548. La setmana del 
23 al 29 d'octubre estava en 482. 
L'Rt també puja, ho fa una dècima 
i se situa en l'1,14, mentre que la 
taxa de confirmats per PCR és de 
271,05 casos per cada 100.000 
habitants. La incidència acumula-
da a 14 dies està en 536,23, pels 
555,28 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 27 pacients in-
gressats (+1). Entre el 30 d’octu-
bre i el 5 de novembre hi havia 20 
ingressats, i 17 en l'interval ante-
rior.

PER COMARQUES

Quant al mapa comarcal, des-
taca que, per primera vegada en 
molt temps, baixa el risc de rebrot 
en un dia en totes les comarques 

de la plana de Lleida. Tot i això, la 
Segarra, amb un risc de 1.418, i la 
Noguera, amb 946, continuen en 
una situació greu.

Pel que fa a les comarques de 
muntanya, el risc de rebrot pu-
ja al Solsonès (se situa en 1.044 
punts), a la Cerdanya, a l'Alt Ur-
gell i a l'Aran, mentre que baixa al 

Pallars Jussà, al Pallars Sobirà -que 
ha millorat ostensiblement en els 
darrers dies– i a l'Alta Ribagorça, 
que segueix com a única comarca 
de Catalunya amb risc baix.

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 27 punts 
en les últimes 24 hores a Catalun-

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Incidència acu-
mulada a 14 dies

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

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

30/10/20 - 5/11/20 1.133 185 309,64 271,05 656,99 536,23 642 548 1,01 1,14 15,65 13,44 41,68 47,68 50,84 53,51 118 20 15 4

23/10/20 - 29/10/20 1.271 181 347,35 265,19 690,35 555,28 737 482 1,14 0,94 13,02 10,02 45,20 49,28 53,42 59,12 102 17 10 4

16/10/20 - 22/10/20 1.255 198 342,98 290,09 578,98 446,86 699 821 1,28 1,86 12,22 8,71 45,03 40,26 52,75 60,10 59 15 9 4

1/03/20 - 8/11/20 17.363 1.901 4.745,13 2.785,18 12,63 7,45 44,78 46,34 53,88 53,66 362 48

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 Casos confirmats acumulats Incidència acumulada a 14 dies Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

121 27 18.062 2.070 656,99 536,23 642 548 362 48

Situació a 8/11/2020

Seguiment epidemiològic

ya i se situa en els 670, segons 
l'última actualització del Depar-
tament de Salut. La velocitat de 
propagació, l'Rt, baixa a 0,92, i la 
incidència a 14 dies retrocedeix 
a 762,56 (era de 787,32 en l'an-
terior balanç). En paral·lel, s'han 
declarat 1.882 nous casos con-
firmats per PCR o test d'antígens 
(TA), fins als 270.325 des de l'inici 
de la pandèmia. El 10,94% de les 
proves de la darrera setmana han 
donat positiu. 

També s'ha informat de 35 
noves morts, amb un total de 
14.631. Pel que fa als hospitals, hi 
ha 2.793 ingressats per covid-19 
(+106) i 578 a l'UCI (+16), tenint 
en compte que s'inclouen des 
d'aquest dissabte els crítics en 
centres privats.

Pel que fa als casos confirmats 
per PCR o tests d'antígens (TA), 
en el període del 30 d'octubre 
al 5 de novembre n'hi va haver 
26.629, xifra inferior al període 
anterior, del 23 al 29 d'octubre, 
quan se'n van detectar 32.092. 
Això situa l'actual taxa de confir-
mats per PCR/TA en 345,81 per 
cada 100.000 habitants, per sota 
del període anterior (416,75).

Durant l'última setmana s'han 
fet 207.024 proves PCR i 60.428 
tests d'antígens, dels quals un 
10,94% han donat positiu, també 
per sota del percentatge de l'in-
terval anterior (12,19%). La mitja-
na d'edat és de 40,42 anys.

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 299.946 casos, 
270.325 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 30/10 al 5/11)

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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Descriuen nous fòssils d’un 
dinosaure que només es coneix 
per troballes fetes al Pallars Jussà
L’anomenat ‘bec d’ànec’ d’Isona va viure fins fa 66 milions d’anys
Un article publicat a 
Cretaceous Research descriu 
noves restes fòssils de 
Parhabdodon isonensis, un 
dinosaure de ‘bec d’ànec’ 
lambeosaurí que només 
es coneix per les troballes 
fetes a l’àrea de Sant Romà 
d’Abella (Pallars Jussà).

Isona i Conca Dellà
acn
La recerca, feta per investigadors 
de l’Institut Català de Paleonto-
logia Miquel Crusafont i el Mu-
seu de la Conca Dellà, ha revelat 
que era un animal de creixement 
lent però que assolia mides molt 
grans en comparació amb d’altres 
espècies. L’exemplar és un dels 
darrers dinosaures no-avians que 
es va extingir a Europa, va viure 
fins fa 66 milions d’anys i és carac-
teritza per una prominent cresta 
òssia sobre el cap, que inclou una 
extensió dels conductes nassals. 
Aquest individu hauria assolit 8 
metres de llarg i unes 3 tones de 
pes.

L’espècie Pararhabdodon iso-
nensis es va descriure l’any 1993 
gràcies a la recerca de Lourdes 
Casanovas, una de les grans im-
pulsores de l’escola catalana de 
paleontologia durant el segle XX. 
A partir de diverses restes fòssi-
ls excavades a Sant Romà d’Abe-
lla (Pallars Jussà), Casanovas i els 
seus col·laboradors van descriure 

el que va ser la primera espècie 
de dinosaure lambeosaurí cone-
guda a Europa. Malgrat que les 
restes d’aquesta espècie són es-
casses, al llarg dels anys noves 
troballes han anat ampliant el 
coneixement sobre aquest dino-
saure, que només s’ha identificat 
amb certesa en aquest jaciment 
del Pallars Jussà.

“Hem constatat que el fèmur 
d’aquesta espècie presenta unes 
característiques úniques que el 
fan inconfusible”, va explicar Al-
bert Prieto-Márquez, investiga-
dor ‘Ramón y Cajal’ de l’Institut 
Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont i coautor de l’estudi. 
La recerca confirma també que, 
amb les dades actuals disponi-
bles, aquesta espècie només va 
viure al que coneixem com la For-
mació de Talarn, l’àrea geològica 
que inclou Sant Romà d’Abella. “I 
és possible que totes les restes 
fòssils que tenim corresponguin a 
un únic individu”, va afegir.

Fins ara, la posició de P. isonen-
sis dins del grup dels hadrosàu-
rids era bastant ambigua a causa 
de les poques restes disponibles. 
L’estudi també aporta nova llum. 
“Les noves dades donen suport 
a la hipòtesi que el lambeosaurí 
d’Isona està molt relacionat amb 
Tsintaosaurus spinorhinus, una 
espècie més antiga descrita a la 
Xina als anys 50”, va explicar Prie-
to-Márquez.

FOTO: P. Figuerola / IPC / Els dinosaures dels Pirineus van ser els darrers que van viure a Europa

FOTO: IPC / MCD / Silueta del P. isonensis on es veuen les noves restes
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Fa més de 66 milions d’anys 
els Pirineus actuals eren una 
plana de vegetació tropical, 
una zona d’aiguamolls salobres 
on vivien una gran diversitat 
de faunes entre les quals hi 
destacaven espècies de dino-
saures herbívors de diferents 
grups com els sauròpodes (re-
presentats pels titanosaures, 
amb llargs colls i cues) i els ha-
drosàurids lambeosaurins i al-
guns teròpodes carnívors. Els 
dinosaures dels Pirineus són els 
darrers que van viure a Europa 
abans de la seva extinció a tot 
el món.

La sisena edició de la Fira de l’Oli 
de la primera premsada de la 
Granadella se celebrarà, de for-
ma virtual, entre els dies 12 i 15 
de novembre i s’hi commemo-
rarà, entre altres, el centenari de 
la Cooperativa de la Granadella. 
El seu president Ramon Barrull 
va presentar aquesta atípica edi-
ció juntament amb l’alcaldessa 
de la Granadella, Elena Llauradó 

i el diputat Ramon Cónsola. Entre 
les activitats, destaquen el lliu-
rament del premi Primera prem-
sada 2020, que enguany recaurà 
en Josep Maria Audí, nascut al 
Baix Ebre i garriguenc d’adopció i 
col·laborador del Museu i Centre 
de la Cultura de l’Oli de Catalun-
ya com a dinamitzador del Club 
de tast d’oli; jornades tècniques 
virtuals, que comptaran amb la 

participació de la sommelier i xef 
experta en gastronomia de l’oli 
Teresa Freixa o la nutricionista 
Antonieta Barahona. Una de les 
novetats d’aquest any serà l’ac-
tivitat Troba el tresor. Durant els 
quatre dies del certamen a les 
xarxes socials de l’organització es 
publicaran pistes de llocs on es 
trobaran amagats vals amb obse-
quis i descomptes. 

Els dies del certamen, i amb 
motiu de centenari de la Coope-
rativa, hi haurà portes obertes, 
amb aforament limitat i grups re-
duïts, al Museu de l’Oli de Cata-
lunya, ubicat a la Cooperativa de 
la Granadella.

La Fira de l’Oli de la primera 
premsada de la Granadella 
opta per un format virtual

Sota l’eslògan La Ruta del Cister 
amb vista d’infant, els Consells 
Comarcals de l’Urgell, l’Alt Camp 
i la Conca de Barberà presenten 
la  seva  campanya  promocional  
destinada a  impulsar  el turisme 
familiar a les tres comarques.

Aquesta campanya vol trans-
metre el missatge de que La Ru-
ta del Cister és un territori ide-
al per compartir  moments  en  

família,  sense  aglomeracions  
i  amb  una  oferta molt diver-
sa que  permetrà descobrir els 
diferents recursos turístics que 
ofereixen el 65 municipis que 
la integren. L’objectiu principal 
de la campanya és potenciar el 
turisme familiar a partir  de  la  
visita  als diferents espais que in-
corpora el material turístic que 
s’ha editat.

La Ruta del Cister llença una 
campanya específica destinada 
a captar el turisme més familiar
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