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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 5112/2020 
Regions sanitaries de Lleida i l'A1t Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

63 24 20.867 2.910 420 72 

Seguiment epidemiologic 

Font: Departament de Salut 

El risc de rebrot es torna a 
enfilar a l'Alt Pirineu peró els 
indicadors milloren a Lleida 
La demarcació suma 59 positius i 7 morts i el Jussa 
es manté com la comarca catalana de més risc 
El risc de rebrot torna a 
enfilar-se a I'Ait Pirineu 
i Aran, i el Pallars Jussa 
continua encap~alant el risc 
de les comarques catalanes, 
amb 80 punts més que en 
la jornada anterior. A la 
regió de Lleida, en canvi, els 
indicadors milloren i el risc 
de rebrot cau 26 punts. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 
La demarcació de Lleida suma 59 
nous positius (42 a la plana i 17 
al Pirineu). Són 20 positius menys 
que en el balan<; anterior, en que 
se'n van registrar 79. Es van regis
trar 7 noves defuncions, totes a 
la regió sanitaria de Lleida, i la xi
fra global de la demarcació ascen
deix als 492 morts. 

A la regió sanitaria de Lleida, hi 
ha acumulats 20.096 casos confir
mats per PCR o antígens, 42 més. 
Són 20.867 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 420 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
set més que fa 24 hores. Entre el 
26 de novembre i el 2 de desem
bre es van notificar 10 morts, 12 
la setmana anterior. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 26 punts en les últimes 
hores i se situa en 236, per sota 
del registrat la setmana anterior 
(280). La velocitat de propaga-

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) MÓN 

;;....Po:..:s.;.;;iti~·u.:...s ---~2:.::::3!..!.. 7~7~7 ;_Po:..:s.:..:iti.:..::.u..:..s __ ___:::3:.:::4.::.9:..:::.3:.:::0:.::.5 Positius 1.684.64 7 _Po.:...s_iti_.u..;.s_.....:6:..7:...:·~1::2:3:.::.44=6 
Morts J2 Morts 16 152 Morts ~" ... 52 Morts J .s~s 315 
--------~~ ----------~:= --------.....:~~~~ 

ció baixa sis centesimes a 0,90, 
mentre que la setmana anterior 
era de 0,82. la taxa de confirmats 
per PCR/TA esta en 122 per cada 
100.000 habitants, i la incidencia 

(• ) Les dades d'Espanya corresponen al balan~ de divendres 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 26/11 al 2/12) 

Font: Departament de Salut 

a 14 dies és de 277 {362 l'interval 
anterior). El 4,70% de les proves 
donen positiu. Actualment, hi ha 
63 pacients ingressats (-3). Entre 
el 26 de novembre i el 2 de des-

embre els ingressats eren 71. 
En l'interval anterior eren 69 els 
hospitalitzats. 

D'altra banda, la regió sani
taria de l'Ait Pirineu i I'Aran re
gistra 2.728 casos confirmats per 
PCR o TA, 17 més, i 2.910 sumant 
totes les proves. Un total de 72 
persones han mort des de l'inici 
de la pandemia, cap més que en 
!'anterior balan<;. El risc de rebrot 
s'enfila 27 punts i queda fixat en 
407. la setmana del 19 al 25 de 
novembre estava en 448. 

En paral-lel, I'Rt puja una cen
tesima i esta ara en 0,99, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 190 casos per cada 100.000 
habitants. la incidencia ·acumu
lada a 14 dies esta en 592, pels 
716 de l'interval anterior. A més, 
el 2,86% de les proves que es fan 
donen positiu. A la regió hi ha 24 
pacients ingressats (+3). Entre el 
26 de novembre i el 2 de desem
bre hi havia 26 ingressats i es van 
registrar 11 defuncions, mentre 
que en l'interval anterior van ser 
20 ingressats i 8 defuncior:ls. 

Per comarques, el Pallars Jussa 
es manté com la comarca catala
na amb el risc de rebrot més alt 
(1208,65), seguida de la Cerdan-

ya (513,59). En cinque lloc al ran
quing catala hi ha la comarca del 
Pla d'Urgell, que té un risc de re
brot de 413. D'altra banda, I'Aran 
és l'única comarca de la demar
cació de Lleida que es manté en 
zona groga, amb un risc de rebrot 
que torna a disminuir per segona 
jornada consecutiva, i ja es troba 
en 36,96 punts. 

Finalment, Mollerussa és el 
tercer municipi catala amb més 
risc de rebrot i el segon amb la 
velocitat de contagi més alta. 

LES XIFRES A CATALUNYA 

La velocitat de propagació a 
Catalunya, I'Rt, continua a l'al<;a 
i es troba ja en 0,99, una cente
sima més que fa 24 hores i acos
tant-se perillosament a la barrera 
de 1'1. En canvi, el risc de rebrot 
baixa un xic i esta ara en 205, 
quatre punts menys, segons les 
últimes dades. A més, la inciden
cia a 14 dies torna a baixar i se si
tua en 224,32 (dissabte estava en 
232,04). S'han declarat 790 nous 
casos confirmats per PCR o Tests 
d'Antígens (TA), fins als 317.370 
des de l'inici de la pandemia. El 
4,29% de les proves de la darre
ra setmana han donat positiu. 
També s'ha informat de 63 noves 
morts, amb un total de 16.152. Hi 
ha 1.515 pacients ingressats als 
hospitals amb covid-19, 28 més, 
i 389 persones a I'UCI (-11). El risc 
de rebrot era de 215 entre el19 i 
el 25 de novembre. L'Rt puja una 
centesima més fins a 0,99, men
tre que la setmana anterior era 
de o, 78. La incidencia a 14 dies és 
de 224,32 entre el 26 de novem
bre i el 2 de desembre i se situa 
clarament per sota deis 293,67 
de l'interval anterior. 

Pel que fa als casos confirmats 
per PCR o tests d'antígens (TA), 
en el període del 26 de novem
bre al 2 de desembre n'hi va ha
ver 8.216, xifra inferior a l'interval 
anterior, quan se'n van detectar 
9.058. Aixo situa !'actual taxa de 
conftrmats per PCR/TA en 106,69 
per cada 100.000 habitants, 
per sota del període anterior 
(117,63). 

Durant !'última setmana s'han 
fet 127.467 proves PCR i 79.097 
tests d'antígens, deis quals un 
4,29% han donat positiu, també 
per sota del percentatge de l'in
terval anterior (5,38%). la mitja
na d'edat de les persones positi
ves s'ha situat en els 43,51 anys. 

Des de l'inici de la pandemia 
s'han conftrmat 349.305 casos, 
317.370 deis quals mitjan<;ant 
prova PCR o test d'antígens. Hi 
ha hagut 63 noves morts i el to
tal acumulat arriba a les 16.152: 
9.994 en hospitals o sociosani
taris (+SO), 4.337 en residencies 
(+2), 961 en domicilis (+2) i 860 
no classificades (+9). 
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Salut disposa de models . , 
que preveuen mes 
ingressos al Nadal i la 
tercera onada al gener 
Argimon admet "incongruencies" en 
els plans previstos pera les festes 
Josep Maria Argimon va dlr 
que es dlsposen de models 
que preveuen un increment 
d'ingressos hospitalaris en 
les testes de Nadall una 
nova onada al mes de gener. 

Barcelona 
ACN 

Argimon també va demanar 
"seny'' - 1- -= .. ~a--•~~;~ que n' au d Id l.IUl UOIII01 1 -

ra de decidir quines trobades són 
"necessaries" i quines no i va ad
metre que existeixen "incongru
encies" als plans previstos per les 
testes. Per exemple, pel que fa al 
toe de queda que s'allargara les 
nits de Nadal i Cap d'Any. "Es fa 
basicament per reduir la mobi
litat i limitar la interacció" va ex
plicar, "les dues dates fixades són 
excepcions". 

Argimon, en declaracions rea
litzades al FAQS de lV3, va apel
lar a la responsabilitat individual 
de cada persona, recordant que 
practicament sempre parlen de 

FOTO: Miquel Codolar (ACN) 1 El Secretari de Salut Pública 

"recomanacions". "El dia que pas
si la covid-19, ens haurem deba
sar a recuperar drets i llibertats" 
va subratllar. 

Preguntat pels tests d'antígens, 
va demanar molta "prudencia", 
alertant del seu ús abans de les 
celebracions. "Nosaltres validem 

si la informació del fabricant és re
al. Un tals negatiu, amb vuit o no u 
persones, pot ser un problema se
riós" va augura·r. Pel que fa a les 
vacunes, Argimon es va mostrar 
"esperan~at" en que les de Pfi
zer i Moderna s'aprovin ben aviat. 
També va admetre que no el 

El brot de Covid-19 de la residencia 
Fiella de Tremp suma 3 positius més 
El brot de Covid-19 detectat a 
la residencia de gent gran Fie
lla-Sant Hospital de Tremp es 
manté actiu i registra un lleuger 
augment en el nombre de casos 
respecte dissabte. Les dades fa
cilitades per Salut ahir diumenge 
indiquen que hi ha 101 residents 
positius, un més respecte al día 
anterior; i 43 professionals, 2 més 
que ahir. El divendres ja es va 
alertar que la xifra d'afectats po
dría augmentar, ja que s'estava a 
l'espera deis resultats del cribrat
ge que s'havia fet als professio
nals del centre. 

Salut va acordar el passat 28 
de novembre intervenir la resi
dencia de gent gran de Tremp per 
"estabilitzar" el brot de Covid-19, 
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després que en una setmana es 
tripliquessin el nombre de casos 
i s'arribés als 150 positius (120 

residents i 30 treballadors), deri
vant la direcció i gestió temporal
menta !'empresa pública GSS. 

Clara Prats 
demana que es 
revisi el pla de 
Nadal si l'Rt 
passa de 1'1 
La investigadora del grup Bi
ocomsc de la UPC Clara Prats 
va demanar ahir que es revi
si el pla de Nadal la setmana 
d'abans per restringir-lo si cal 
si I'Rt esta per sobre d'1 i la 
pandemia esta en creixement. 
"Una cosa és la intenció que 
tenen ara, pero jo demanaria 
que la setmana d'abans es re
visin tots els plans en funció 
de quina sigui la situació", va 
dir; remarcant qUe "no sera 
el mateix tenir una Rt de 0,95 
o si hi ha creixement". "Aies
hores entenc que no s'escau
ria cap de les excepcions que 
s'han posat sobre la taula", va 
advertir. Prats va subratllar 
que la recomanació actual de 
dues bombolles i 10 persones 
per Nadal ha de ser "molt de 
maxims". L'ideal des del punt 
de vista epidemiologic, va 
dir, hauria estat mantenir la 
baixada al 0,7 o al 0,8 durant 
"bastants més setmanes per 
tenir una incidencia a 14 dies 
per sota de 100". 

procupen els negacionistes i que 
quan arribi el moment es posara 
en marxa una campanya infor
mativa, remarcant la importancia 
d'arribar al personal sanitari, que 
seran deis primers a ser vacunats 
després d'aquelles persones més 
vulnerables. 

Salut realitza 
nous cribratges 
a Tórrega i 
Balaguer 
El Departament de Salut va 
realitzar ahir nous cribratges 
intensius a T?mega i Balaguer, 
en els quals es van fer 461 i 371 
proves respectivament, que 
s'ategeixen a les 485 i 533 que 
es van ter dissabte. D'aquesta 
manera, Salut continua inten
sificat els cribratges a diversos 
municipis de la Regió Sanitaria 
de Lleida i en els proxims dies 
també se'n taran a altres po
blacions de la demarcació com 
és el cas d'Aibatarrec, Mollerus
sa, Artesa de Segre i Alpicat. Al 
llarg de les dues darreres set
manes també es van ter proves 
a Guissona, Agramunt, Almace
lles, Almenar, Ponts i Cervera. 
Pel que fa a la ciutat de Lleida, 
dissabte es va ter un cribratge 
massiu al pavelló Barris Nord 
de Pardinyes en que es van ter 
238 proves i durant aquest des
embre se'n realitzaran en al
tres barris de la ciutat. Dilluns 
i dimarts es taran cribratges 
a l'lnstitut d'Estudis llerdencs 
(IEI), al Centre Historie, que 
també volen captar part deis 
compradors de I'Eix Comercial. 
El divendres, 11 de desembre, 
se'n tara a Noguerola i el dis
sabte, 19 de desembre, sera el 
torn de Cappont. En el cas de 
la Mariola, Camp d'Esports-Joc 
de la Bola i la Bordeta, Salut en
cara no ha concretat les dates 
ni en els punts on es taran els 
tests rapids. L'objectiu és arri
bar a ter en les properes setma
nes 18.000 tests a Lleida. 

Exit de la campanya 'Early 
bird dinners' als restaurants 
Ferreruela i Resquitx 
Els restaurants Ferreruela de 
lleida i Resquitx de Golmes van 
arrencar el passat divendres les 
jornades Menús de Xef early bird 
dinners. la campanya té l'objec
tiu d'avan~ar l'horari deis sopars, 
a partir de les 19.30 hores, adap
tant-se a les restriccions pel Co
vid-19, per afavorir !'experiencia 
gastronomica amb les jornades 
Sopars de Xef.La iniciativa -orga
nitzada per Como Pomona amb 
el suport de la línia gastrono
mica de Turisme de lleida i la 
coHaboració de Raimat i livinda 
(Grup Nufri)- va comptar amb 
la participació de mig centenar 
de persones, el 30% de l'afora
ment deis menjadors, van gau-

dir d'un d'aquests dos primers 
menús maridats amb els vins DO 
Costers del Segre i DO Cava i Rai
mat. El xef Gonzalo Ferreruela 
va servir Amanida d'escarola fu
mada amb salaons, poma acida 
Livinda i fruites seques; Bonítol 
amb escabetx de pinya d'avet i 
miso casola; Costella barbacoa 
amb kimchi artesa i unes pos
tres denominades Tardor. Per la 
seva banda Joel Castanyé, xef de 
la Boscana, va oferir al Resquitx 
un menú Caputxino de cal~ots; 
Escorpa amb pil-pil de ceps; Ci
vet de melós de ved ella amb po
ma livinda; Pastís tebi d'ametlla 
amb gelat de gerds; i el trampan
tojo Os de préssec. 
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