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Lleida té prop de vuitanta municipis amb un risc de rebrot alt (més de cent). Segons les últimes dades de Salut 
són 77, mentre que deu dies enrere eren 62. En alguns l'índex està totalment disparat, com a Sort, on és de 3.110, 
i a Baix Pallars, de 3.105. De fet, el Pallars Jussà és la comarca amb "el risc més alt de tot Catalunya, amb 2.302. 

CORONA VIRUS INCIDÈNCIA A LA PROVÍNCIA 

Els munidpis de Lleida amb un risc de 
rebrot alt ja ascendeixeo a gairebé 80 
Sort i Baix Pallars, al capdavant amb índexs disparats de 3.110 i 3.105 punts 

S.ESPIN 
I LLEIDA I Prop de vuitanta muni
cipis de la província de Lleida 
tenen un risc de rebrot alt (Sa
lut ho considera així si superen 
els 100 punts) mentre que deu 
dies enrere eren poc més de sei
xanta . Segons les últimes da
des del departament, en alguns 
està totalment disparat, com 
Sor t, amb 3.110 punts, i Baix 
Pallars, amb 3.105, tots dos al 
Pallars Sobirà , que al seu torn 
té l'índex més elevat de totes 
les comarques catalanes, amb 
2.302 punts i una velocitat de 
contagi de 3,32 (és elevada a 
partir d'l). 

De fet, el risc de rebrot supera 
els mil punts en una quinzena 
de poblacions repartides per la 
província. N'hi ha en zones de 
muntanya com Prullans (2 .825), 
Rialp (1.987) o Vielha (1.530), 
així com al pla, com Sidamon, 
amb 2.953; Alguaire (2.720); 
Alòs de Balaguer (2.414), l'Alba
gés (2.461) o Rosselló (2.251). A 
més, superen els mil punts mu
nicipis com Almenar (1.387), el 
Palau d'Anglesola (1 .331), Al
picat (1.282) i Aitona (1.120), 
i voregen aquesta xifra altres 
com Bovera (960) i Artesa de 
Segre (907). 

Precisament, Alpicat va deci
dir dissabte tancar equipaments 
i suspendre activitats per l'aug
ment de casos i l'ajuntament de 
Montoliu de Lleida va comuni
car ahir als veïns a través d'un 
e-banda que tenen un brot amb 
més de vint positius, per la qual 
cosa va demanar extremar les 
precaucions. 

Per comarques, el Pallars So
birà ja encapçalava el rànquing 
amb 1.364 punts de risc de re
brot fa dos dies, però ara ja ha 
ascendit a 2.302 . Les següents 
comarques amb l'índex més ele
vat no són de Lleida: la Conca 
de Barberà, amb 1.565 punts, 
i el Ripollès, amb 1 .037. De la 
província, la Val d 'Aran ocupa 
la segona posició, tot i que a 
molta distància del Sobirà, amb 
655 punts, però té la velocitat 
de contagi baixa (0,82). 

La segueixen el Pla d 'Urgell 
(514), el Segrià (463) i l'Alta Ri
bagorça (394). A l'altre extrem, 
Lleida també té la comarca amb 
el risc més baix de Catalunya, 
e l Solsonès, amb només 17 
punts. Al Pallars Jussà és de 
287; de 266 a l'Alt Urgell; de 
258 a l'Urgell; de 254 a les Gar
rigues; de 251 a la Cerdanya, 
de 163 a la Noguera,i de 137 a 
la Segarra. 

• Risc alt 
Risc mitjà-alt 

O Risc mitjà-baix 
[l Risc baix 

Risc de rebrot (iEPG) als 
municipis de Lleida 

(24/03/2021) 

Al picat ha suspès activitats per indicació de Salut. 

• 
Més de dos mil punts 
I Salut considera alt un risc de re
brot de més de cent punts i a Lleida 
hi ha municipis en els quals se supe
ra els tres mil. A Sort és de 3.110 i a 
Baix Pallars, de 3.105. Sobrepassen 
els dos mil a Prullans (2.825), Sida
mon (2.953), Alguaire (2.720), Alòs 
de Balaguer (2.414), l'Albagés (2.461) 
i Rosselló (2.251). 

Més de mil 

Font: Departament de Salut 

I En localitats com Almenar (1.387), 
el Palau d'Anglesola (1.331), Alpicat 
(1.282) i Aitona (1.120). 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOS CONFIRMATS AMB PCR/TA I I INGRESSOS HOSPITALARIS I I DEFUNCIONS 
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DATA RISC DE REBROT RTI" INCIDÈNCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA 
% P<RITA POSITIVES EN 14DIES DOSI 

, . .. . ' . . ,. . . , . . . ,. . . 
1 8/03-24/03 376 354 1,11 0,89 333,79 391,12 2.614 425 8,66 6,54 

11/03-17/03 347 449 1,17 1,01 294,18 436,19 2.666 506 7,5 1 7,57 

04/03-10/03 297 498 1,09 1,24 267,96 396,94 5.734 1.063 7,35 7,74 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia (2) 750 segons l'estadística d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS CASOS CASOS •• J2.921 
MORTS MORTS MORTS 2.777.684 
IMMUNITZATS 

MORTS 1.249 
IMMUNITZATS 14.911 IMM UNITZATS .505.842 IMMUNITZATS 19.81G.842 

Risc per comarques 
I Les últimes dades de Salut indi
quen que el Pallars Sobirà té el risc 
de rebrot més elevat de Catalunya, 
amb 2.302 punts. La segona comar
ca lleidatana a la classificació, a mol
ta distància, és la Val d'Aran (655). La 
segueixen el Pla d'Urgell (514), el Se
grià (463), l'Alta Ribagorça (394), el 
Pallars Jussà (287), l'Alt Urgell (266), 
l'Urgell (258), les Garrigues (254), 1a 
Noguera (163), la Segarra (137) i el 
Solsonès (17). Aquesta última és la 
comarca amb l'índex més baix de 
tot Catalunya. 

La velocitat de 
contagi puja a 1,11 
al pla i baixa a 
0,89 al Pirineu 
• Les dades epidemiològi
ques segueixen empitjorant 
al pla mentre que milloren a 
les comarques de muntanya. 
El risc de rebrot a la regió sa
nitària de Lleida augmenta 7 
punts fins als 376 i la veloci
tat de contagi o Rt puja una 
centèsima i se situa en 1,11, 
xifra que coincideix amb la 
mitjana de Catalunya. En 
canvi, a l'Alt Pirineu i Aran 
tot s dos índexs baixen , 7 
punts el risc de rebrot (354) 
i una centèsima l'Rt (0,89). 
Salut no va notificar noves 
defuncions (740 des de l'ini
ci de la pandèmia), però sí 
178 positius, dels quals 168 
a l pla i 10 al Pirineu, amb 
la qual cosa els casos acu
mulats són 32.373 i 5.973, 
respectivament. 
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