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Salut inicia els cribratges amb
la voluntat de poder arribar a
fer 18.000 tests ràpids a Lleida
Llarges cues a l’exterior del pavelló Onze de Setembre on el
primer dia es van fer 238 tests i a Guissona un total de 389
ALEX SÁNCHEZ
@aSato_94

Quatre morts
pel brot detectat
a la Llar de Sant
Josep de la Seu

Lleida

Amb l’objectiu de buscar “l’equilibri” entre l’activitat econòmica
i social i “preservar” l’àmbit sanitari, el Departament de Salut
va iniciar ahir a Lleida i Guissona
una sèrie de cribratges intensius
que s’allargaran durant les dues
pròximes setmanes a altres set
municipis de la demarcació (Balaguer, Almenar, Agramunt, Ponts,
Cervera, Tàrrega i Almacelles).
L’acció es dirigeix a la població
asimptomàtica de més de 16 anys
i busca “frenar l’expansió” del Covid-19 i “trencar” possibles cadenes de transmissió comunitària.
En aquest cribratge, en comptes
d’utilitzar-se PCR, es fan servir
tests antigènics ràpids (TAR), cosa
que permet conèixer els resultats
en pocs minuts. Segons va explicar la gerent de la Regió Sanitària
de Lleida, Divina Farreny, l’estratègia es basa en quatre eixos: testejar la població, fer seguiment
dels casos i contactes estrets,
garantir un correcte aïllament i
prendre consciència i responsabilitat individual.
Els cribratges a l’Onze de Setembre van començar amb llargues cues de gent a l’exterior del
pavelló, cosa que va propiciar
que finalment moltes persones
no es poguessin fer ahir les proves. Per la seva banda, la cap de
l’àrea d’Infermeria i Continuïtat
Assistencial de l’Atenció Primària
de Lleida, Cristina Farràs, va detallar que el resultat de les proves es coneix en 15 minuts i que
en cas de detectar-se un positiu
“automàticament activem tota la
maquinària per detectar els contactes estrets”. La voluntat de Salut és poder arribar a unes 18.000
persones a Lleida i no descarta
ampliar les proves si la resposta
és positiva. Així, Salut s’ha marcat
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La UdL premia
l’Agència de
Salut Pública
de Catalunya
L’Agència de Salut Pública de
Catalunya ha estat premiada
pel Consell Social de la Universitat de Lleida per la seva gestió
de la pandèmia del Covid-19.
En concret, el guardó reconeix
el seu “esforç” i “compromís” a
l’hora de combatre la crisi sanitària. Es tracta de la tercera edició dels premis.
com a objectiu testejar un 15% de
la població.
Farreny també va explicar que
fer-se la prova “no protegeix” i
va instar la població a continuar
prenent i respectant les mesures
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de protecció. Farreny va remarcar
que el test d’antígens “fa una foto
d’aquest moment concret” i per
això va indicar que els negatius
“s’han d’agafar amb pinces”. El
cribratge a Lleida continuarà fins

divendres (de 16 a 20 hores). La
prova és gratuïta i només cal presentar la targeta sanitària. Ahir es
van fer 238 tests a Lleida i 389 a
Guissona, segons dades facilitades pel Departament de Salut.

El brot de Covid-19 detectat
fa dues setmanes a la residència de gent gran la Llar de
Sant Josep de la Seu d’Urgell
ha causat quatre morts en les
darreres hores i dies. A més,
segons va explicar l’alcalde de
la capital alturgellenca, Jordi
Fàbrega, a les xarxes socials,
hi ha dos usuaris d’aquest
equipament que estan ingressats a la Fundació Sant Hospital, on hi ha quatre pacients
més que també són casos
positius de coronavirus. Mentrestant, fins a 24 residents es
mantenen en una zona aïllada i són asimptomàtics o presenten símptomes lleus i uns
altres 24 es van traslladar dijous passat a la residència de
Puigcerdà, on s’ha habilitat
un centre de suport. Pel que
fa als treballadors del centre,
n’hi ha catorze i una de les religioses afectades.
Actualment, hi ha detectats vuit brots de covid a les
residències lleidatanes. El
darrer d’ells és el que es va
notificar diumenge al geriàtric de la fundació Fiella-Sant
Hospital de Tremp. Segons
les últimes dades facilitades
per Salut, hi ha un total de 57
casos positius, dels quals 49
corresponen a pacients i 8 a
treballadors. A la residència
hi ha un total de 143 usuaris i
70 empleats. Les cinc residències de Lleida i les tres del Pirineu sumen 302 positius, dels
quals 238 són de residents i
64 de treballadors.
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La plana de
Lleida té 140
hospitalitzats
per coronavirus
La regió sanitària de Lleida tenia ahir un total de 140 persones hospitalitzades a causa del
Covid-19.
Un total de 51 d'aquests 140
hospitalitzats són a l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (41 a planta i 10
a l'UCI); altres 31 a l'Hospital
Universitari Santa Maria (26 a
planta i 5 a l'UCI), 49 en centres
privats de la plana de Lleida (48
a planta i 1 a l'UCI), i 9 més es
troben a Hotel Salut Nastasi,
l'equipament on determinats
positius de coronavirus fan una
estada de diversos dies abans
de ser donats d'alta definitivament.

Ponent té 55 grups
escolars confinats,
tres menys que la
jornada anterior
Els grups escolars confinats a
les comarques de Ponent continuen en descens. Ahir eren
només 55 els grups en quarantena, tres menys que el dia anterior. Això suposava el confinament de 1.209 persones (1.137
alumnes i 72 professionals), 63
menys que dilluns. Fins ara han
donat positiu 1.024 alumnes
i 176 professionals. Pel que fa
als centres tancats, a Catalunya només hi ha l'escola de Salàs
de Pallars, que té confinats els
seus dos únics grups, amb 26
alumnes en quarantena.

El PSC demana
mesures de control
dels 'botellons' a
Torrefarrera
El PSC de Torrefarrera reclama a l’Ajuntament que posi en
marxa “mesures de control urgents per aturar els ‘botellons’ i
reunions de joves al poble sense que es guardin les mesures
de seguretat”. En el darrer ple,
la portaveu socialista, Pilar Arbellón, va preguntar a l’alcalde
per aquests fets. Arbellón ha
explicat que “la resposta de
l’alcalde va ser excusar aquests
comportaments pel cansament
entre els joves del confinament”. A més, segons Arbellón,
“va assegurar que es tractava
de les mateixes persones i que
les tenien identificades”.

Situació a 23/11/2020

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Pacients ingressats actualment
Lleida

Casos confirmats acumulats

Pirineu i Aran

76
17
Seguiment epidemiològic
Període

Confirmats per
PCR
Lleida Pirineu

Risc de rebrot

Defuncions

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

Lleida

Pirineu i Aran

19.958

2.578

307

390

402

56

Taxa de confirmats
per PCR

Incidència
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt

PCR/TA positives

Lleida Pirineu

Lleida Pirineu

Lleida

Pirineu

Lleida

Pirineu

Lleida

Pirineu

14/11/20 - 20/11/20

607

205

165,89

300,35

446,01

649,05

307

390

0,74

0,76

7,34%

9,82%

7/11/20 - 13/11/20

1.025

238

280,12

348,70

607,25

662,23

498

692

0,86

1,12

10,80%

31/10/20 -6/11/20

1.197

214

327,13

313,53

672,02

587,51

661

720

1,01

1.36

11,42%

1/3/20 - 23/11/20

19.225

2.401

5.254,00

3.517,74

11,89%

7,67%

(*) Índex de creixement potencial

Ingressos

Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu
79

21

18

4

9,92%

91

27

20

2

8,95%

114

23

19

2

402

56
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Ponent registra 89 positius
nous i 22 morts més a causa
del virus en el darrer balanç
El risc de rebrot se situa a Lleida i a l'Alt Pirineu i
Aran a la meitat del que tenien fa dues setmanes
La demarcació de Lleida
suma 89 nous positius (63
a la plana i 23 al Pirineu)
i 22 noves defuncions a
causa del coronavirus, 18
a la regió de Lleida i 4 a la
de l'Alt Pirineu i Aran. Tot
i aquestes dades, el risc de
rebrot a totes dues regions
és la meitat del de fa dues
setmanes.
Lleida
ACN/redacció
A la regió sanitària de Lleida hi ha
acumulats 19.225 casos confirmats per PCR o antígens, 62 més.
Són 19.958 si es tenen en compte totes les proves (66 més). Un
total de 402 persones han mort
per coronavirus des de l'inici de
la pandèmia, 18 més que fa 24
hores.
Pel que fa al risc de rebrot,
baixa 21 punts en les últimes hores i se situa en 307, menys de la
meitat que ara fa dues setmanes,
quan estava a 661. La velocitat
de propagació es manté en 0,74,
mentre que la setmana anterior
era de 0,86. La taxa de confirmats
per PCR/TA està en 166 per cada
100.000 habitants i la incidència a
14 dies és de 446.
La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.401 casos
confirmats per PCR o TA, 22 més,
i 2.578 sumant totes les proves

LLEIDA
Positius
Morts

ESPANYA
MÓN
CATALUNYA
Positius
Positius
1.594.844
59.894.112
22.536 Positius
332.693
1.409.316
43.668 Morts
15.624 Morts
458 Morts

Risc de rebrot per
comarques
(setmana
del 14/11 al 20/11)

300 casos per cada 100.000 habitants (349 la setmana anterior).
La incidència acumulada a 14 dies
està en 649, pels 662 de l'interval
anterior.
Per comarques, el Pallars Jussà
és la que té pitjor risc de rebrot i
pitjor taxa de velocitat de contagi
a la demarcació de Lleida, seguida de l'Alta Ribagorça i la Segarra,
comarca que ha millorat molt en
els darrers dies.
Dades de Catalunya
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(23 més). Un total de 56 persones han mort des de l'inici de la
pandèmia, 4 més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa
51 punts i se situa en 390, gairebé

la meitat que fa dues setmanes,
quan estava a 720.
En paral·lel, l'Rt baixa set centèsimes fins a 0,76, mentre que la
taxa de confirmats per PCR és de

El risc de rebrot continua a la
baixa a Catalunya, retrocedeix 20
punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 273, segons
l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de
propagació, l'Rt, es manté en
0,78, mentre que la incidència a
14 dies cau a 373,35 (dilluns era
de 400,50). En paral·lel, s'han
declarat 1.227 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens
(TA), fins als 301.693 des de l'inici de la pandèmia (332.693 casos
amb totes les proves). També s'ha
informat de 82 noves morts, amb
un total de 15.624. Pel que fa als
hospitals, hi ha 2.018 ingressats
per Covid-19 (-99).

