
4 TEMA DEL DIA MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021 

El r.isc de rebrot 
i la velocitqt de 
contagi pugen a 
Catalunya, 'amb 
2.029 casos més 
la velocitat de propagació del , 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, creix 
quatre centesimes, fins a 0,95, 
mentre que el risc de rebrot ho 
fa dos punts, fins a 263, segons 
el darrer balan~ del Departa
ment de Salut. En paral·lel, la 
incidencia a 14 dies continua 
a la baixa i passa de 293,46 a 
284,21. 

S'han declarat 693 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 507.732 
(547.107 amb totes les proves). 
El 5,11% deis tests de la da
rrera setmana han donat posi- -
tiu. S'ha informat de 36 noves 
morts i el total és de 20.506 en 
tota la pandemia. Hi ha 2.029 
pacients ingressats als hos
pitals, 58 més, i 588 a I'UCI, S 
menys. 

Els vacunats amb la prime
ra dosi són 309.482 (+341) i 
182.338 ambla segona (+204). 
El risc de rebrot era de 296 en
tre el S i 1'11 de febrer i baixa a 
263 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, en les últimes 
24 hores puja a 0,95, per sobre 
del 0,83 de la setmana ante
rior. la incidencia a 14 dies és 
de 284,21 entre el12 i el18 de 
febrer, per sota deis 369,96 de 
l'interval anterior (5-11 de fe
brer). 

Espanya comunica 
20.849 positius i 
535 morts des de 
divendres passat 
El Ministeri de Sanitat va in
formar ahir de 20.849 infec
tats nous de Covid-19, fet que 
deixa la xifra global de contagis 
a I'Estat espanyol en 3.153.971 
casos confirmats per proves 
diagnostiques. la xifra de víc
times per coronavirus es va in
crementar en 535 persones des 
de divendres i ja són 67.636 els 
morts perla pandemia a Espan
ya. 

Madrid encap~ala la xifra 
de contagis en els últims 7 dies 
amb 10.427 casos, seguida 
d'Andalusia amb 8.221. Per da
rrere, Catalunya amb 7.908 i el 
País Valencia amb 3.427. 

Des de l'inici de la pande
mia, Madrid és on més contagis 
s'han acumulat, amb 576.700 
casos. Just després se situa 
Catalunya amb 566.542 casos 
confirmats. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 21/02/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Pacicnt~ ingre~~at- actualment C.l,~>~ cnnti.rmah Jcumul.lh R1sc de rebrnt Dctuncu>n' 

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

98 20 29.398 5.230 270 J9 570 138 

Seguiment epidemiologic 

Nou morts més per Covid 
a la regió de Lleida i ja són 
708 les defuncions a Ponent 
La demarcació suma 84 positius i el risc de rebrot 
puja a tates les comarques excepte al Pallars Sobira 
la demarcació de Lleida 
va sumar ahir 84 positius 
més de Covid (58 a la regió 
sanitaria de Lleida 1 26 a la 
de I'Ait Pirineu i Aran), i nou 
defuncions més a la plana, 
de manera que la xifra total 
puja a 708. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de lleida hi 
ha acumulats 28.440 casos con
firmats per PCR/TA, 58 més. Són 
29.398 si es tenen en compte to
tes les proves (58 casos més). Un 
total de 570 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandemia, 9 més en el darrer 
balan~. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja 12 punts, fins a 270. Se situa 
per sota del registre de la setma
na anterior, que era de 306. la ve
locitat de propagació puja quatre 
centesimes a 0,90. la setmana 
del S a 1'11 de febrer era de 0,80. 
la taxa de confirmats per PCR/TA 
se situa en 135 per cada 100.000 
habitants i la incidencia a 14 dies 
~s de 298, pels 386 de l'interval 

anterior. El 5,75% de les proves 
que es fan donen positiu. 

les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals de la regió 
sanitaria de lleida van disminuir 
ahir a 164, set menys que diven
dres. Segons les dades de Salut, 
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a les UCI també s'ha registrat un 
descens de pacients crítics, els 
quals se situen en 17, sis men
ys que divendres. Per centres, a 
!'Hospital Arnau de Vilanova hi ha 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del12/2 al 

187/2) 

Font: Departament de Salut 

70 hospitalitzats, deis quals 59 a 
planta i 11 a I'UCI; a !'Hospital San
ta Maria hi ha 13 persones hospi
talitzades, de les quals 10 a planta 
i 3 crítics; als centres privats són 

77 els hospitalitzats, 74 a planta i 
tres crítics, i a I'Hotel Salut Nasta
si hi ha quatre hospitalitzatss. 

Pel que fa a la regió sanitaria 
de I'Ait Pirineu i I'Aran, acumula 
4.987 casos confirmats per PCR o 
TA des de l'inici de la pandemia, 
26 més, i 5.230 sumant totes les 
proves. Un total de 138 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, les mateixes que en el ba
lan~ anterior. 

El risc de rebrot s'enfila 40 
punts, fins a 398, mentre que la 
setmana anterior era de 416. l'Rt 
puja 9 centesimes, fins a 1,04. En 
l'interval anterior estava en 1,23. 
La taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 194 per cada 100.000 
habitants. la incidencia acumula
da a 14 dies és de 379, pels 341 
de l'interval anterior. El 6,64% de 
les proves que es fan donen po
sitiu. 

A la regió hi ha 20 pacients in
gressats, 1 més que en !'anterior 
balan~. 

Per territoris, el risc de rebrot 
puja en les darreres hores a totes 
les comarques de Ponent excepte 
al Pallars Sobira. l'Aran i el Sol
sones segueixen per sobre deis 
1.000 punts. 
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Arrcnc el període 
p , r aportar idees 
per a l'Agenda. 
Rural de Catalunya 

Ah ir es va iniciar el període per 
a que tothom que vulgui apor
tar les seves idees al voltant de 
!'Agenda Rural de Catalunya, 
persones individualment o col
lectiva, associacions i entitats, 
entre altres, puguin tenir un 
espai per a fer-ho. Per partici
par-hi, tothom pot fer-ho mit
jan~ant el web www.agenda
ruralcat.cat fins al proper 26 de 
m are;. 

Ideen un pla per promoure 
l'habitatge a les zones turals 
Hi ha 24 municipis de Lleida adherits a la prava 

La Sen suspen el 
Festival del Joc del 
Pirineu, previst del 
12 al14 de mar~ 

L'Ajuntament de la Seu ha de
cidit suspendre la 6a edició del 
Festival del Joc del Pirineu, pre
vista pel cap de setmana del12 
al14 de mar~. La decisió res pon 
a les mesures aprovades pel 
Procicat, les quals no permeten 
la celebració d'aquest esdeve
niment tal i com s'ha celebrat 
anteriorment. 

Lleida 
REDACCIÓ 
Un total de 24 municipis de la de
marcació de Lleida s'han adherit 
al programa de promoció de l'ha
bitatge en el món rural, impul
sat pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat. 
Aquest programa té com a ob
jectiu facilitar que les persones i 
les famílies puguin insta!· lar-se en 
nuclis rurals, a través de la rehabi
litació d'habitatges en desús. 

El Departament !'impulsa "per 
tenir un país viu, per un país pie 
i per evitar el despoblament, per 
mantenir o atreure famílies als 
pobles i micropobles del nostre 
país", va posar ahir en valor el 
conseller Damia Calvet. L'objectiu 
es dura a terme "mitjan~ant la di
agnosi, la rehabilitació, el que ge
nerara a més activitat i dinamit
zació económica i ocupació", va 
enumerar.D'aquesta manera, el 

FOTO: Conselh Generau/ lmatge d'arxiu de l'església de Salardú 

El Conselh Generau actua 
en la mil lora de 1' accés al 
campanar de Salardú 
El Conselh Generau d'Aran ha 
aprovat l'expedient de con
tractació i licitació de les obres 
d'accessibilitat al campanar de 
l'església de Sant Andreu de 
Satardú. L'objectiu d'aquests 
treballs és dotar al campanar 
d'unes condicions d'accés se
gures, ja que en l'actualitat es 
troba en un estat pessim, fins i 
tot perillós. Les actuacions que 
es duran a terme busquen res
pectar !'estructura d'obra i posar 

en valor les estructures de fus
ta d'aquest campanar, que són 
d'un alt interes arquitectonic. 
"El govern del Conselh Gene
rau esta totalment compromes 
amb la protecció del nostre pa
trimoni i, mitjan~ant actuacions 
com aquesta, busca posar en 
valor les nostres esglésies i mo
numents, que són una part im
portant de la nostra cultura i les 
nostres tradicions", afirma la sín
dica d'Aran, Maria Vergés. 

-

programa vol contribuir a evitar 
la perdua de població i a incenti
var la realització de projectes i ac
tuacions estrategiques, sectorials 
i singulars innovadores que esti
mulin i reforcin l'accés a l'habitat
ge. La convocatoria de la prova 
pilot s'adre~ava a 372 municipis 
de l'ambit rural, de menys de 500 
habitants i de menys de 3.000 ha
bitants amb 10 o més nuclis de 
població. 

Concretament, del Pirineu hi 
opten municipis de !'Alta Ribagor
~a (el Pont de Suert), de I'Ait Ur
gell (Peramola i Josa i Tuixén), del 
Pallars Jussa (lsona i Conca Delia 
i la Torre de Cabdella), del Pallars 
Sobira (Aiins, Alt Aneu, Baix Pa
llars, Lladorre, Soriguera, Sort i la 
Guingueta d'Aneu), la Cerdanya 
(Lies i Prats i Sansor) i de la Val 
d'Aran (Vilamos). Pel que fa a la 
Plana de Lleida, s'hi han adherit 
municipis de la Noguera (la Sen-

FOTO: ACN/ Sort és una de les localitats que s'ha adherit al programa 

ti u de Sió i Preixens), de la Segar
ra (Tarroja de Segarra i Torrefeta 
i Florejacs), del Segria (Aimatret, 
Llardecans i Torrebesses) i de 
l'Urgell (Ciutadilla i Malda). D'al
tra banda, Territori també ha en
gegat un altre programa: Reallot-

Gavín anuncia que el tercer 
tren de la línia de la Pobla 
s'incorporara aquest 2021 
El secretari d'lnfraestructures i 
Mobilitat, lsidre Gavín, va anun
ciar ahir que el tercer tren de la 
línia Lleida-la Pobla s'incorporara 
aquest 2021. Ho va dir en el marc 
de la reunió que va mantenir amb 
el president del Consell Comarcal 
del Pla de I'Urgell, Rafe! Panadés, 
per exposar i analitzar el projecte 
de Rodalies Lleida dins l'ambit co
marcal del Pla d'Urgell i les impli
cacions que tindra en el sistema 

Carnestoltes a 
Montgai amb 
els alumnes de 
La Colomina 

Manté una 
reunió..amb el 
Pla d'Urgell 

de transport públic actual. Així, 
durant la reunió, es van analitzar 
amb detall quines actuacions hi 
ha previstes a la comarca en el 

gem.cat, que vol"acabar ambles 
!listes de les meses d'emergencia 
i, per tant, ens estem adre~ant a 
entorns urbans més densos", va 
explicar el conseller Calvet. En 
aquest cas, pero, no n'hi ha cap 
de les comarques de Lleida. 

marc del projecte de Rodalies de 
Lleida. 

D'altra banda, Gavín va remar
car les millores realitzades en els 
serveis de transport públic i ha 
compartit les dades de deman
da deis diferents serveis amb la 
voluntat d'analitzar la mobilitat 
a tota la comarca. Així, el Depar
tament i el Consell Comarcalvan 
acordar la creació d'un grup de 
treball per analitzar detallada
ment el sistema de mobilitat al 
Pla d'Urgell i compartir agendes 
de treball per a millorar els ser
veis d'aquest ambit. Aquestes re
unions s'emmarquen en les sessi
ons de treball ambles comarques 
de les Rodalies. 

El municipi de Montgai, a la No
guera, va celebrar el seu carnes
toltes, tot respectant les mesu
res de seguretat decretades pel 
Departament de Salut per evitar 
la propagació del coronavirus. Al
guns deis que van decidir partici
par en aquesta festa van ser els 
alumnes de l'escola La Colomina 
de la població. 

FOTO: Aj. Mont¡al/ lmatge deis nens i nenes de l'escola disfressats 

rcolomina
Resaltado


	M202102231

