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n L’evolució a la regió sani-
tària de Lleida és molt bona 
i la velocitat de contagi (Rt) 
de la Covid es va situar ahir 
en 0,68, una xifra que no era 
tan baixa des del 4 de setem-
bre, fa vuit mesos. A més, el 
risc de rebrot va descendir 
ahir dels 200 punts, amb 197  
(-5), una cosa que no passava 
des d’abans del pont festiu de 
principis de desembre. Així 
mateix, els contagis porten 
dinou dies disminuint i se’n 
detecten 55 al dia, un 57% 
menys de casos que fa dos 
setmanes, quan eren 130 
diaris.

Pel que respecta al Pi-
rineu, els indicadors són molt 
volàtils per la poca població, 
però també són bons i l’Rt 
era ahir d’un 0,94 i el risc de 
rebrot, de 256 (+8) punts, 
mentre que aquesta setma-
na es registren poc més de 
deu contagis al dia, gairebé 
la meitat de fa dos setmanes. 
Quant a Catalunya, es detec-
ten 1.070 casos diaris, quan 
fa quinze dies eren més de 

1.600. L’Rt era de 0,84 i el 
rebrot, de 191 punts.

A tot Catalunya, les morts 
han baixat en un 70% des de 
l’inici de la vacunació i ara 
són un centenar a la setmana. 
Precisament, Salut en va con-
firmar ahir divuit més, dos al 
Pirineu. També va notificar 

1.011 nous casos, 30 a Llei-
da i 9 al Pirineu. Pel que fa 
a la situació assistencial, els 
ingressats als hospitals ca-
talans eren 1.227 (-54) i 410 
eren crítics (-13). Al pla eren 
108 (-8), dels quals 18 esta-
ven a l’UCI (-1). La baixada 
dels hospitalitzats ha permès 
que a partir de dilluns, l’Ar-
nau de Vilanova operi de nou 
al 100%.

balanç general

El pla de Lleida, amb el 
millor índex en 8 mesos

Els indicadors de la pandèmia continuen millorant a Lleida. Un total de 150 municipis de la demarcació, la qual 
cosa representa dos de cada tres, tenen la taxa de transmissió de la Covid a zero. En 62 poblacions més, la velocitat 
de contagis també és baixa. D’altra banda, només en quatre és elevada, dos menys que la setmana passada.

coronavirus lleida i comarqueS

Dos de cada tres municipis tenen la 
taxa de transmissió de la Covid a zero
Són un total de 150, mentre que només en quatre dels 231 aquest índex és elevat
x. rodríguez / m. marquèS
❘ LLEiDa ❘ Un total de 150 munici-
pis de les comarques de Lleida 
tenen la taxa de transmissió del 
coronavirus a zero, segons les 
dades de la conselleria de Salut. 
Representen dos de cada tres 
localitats i la seua Rt (taxa que 
indica quantes persones infec-
ta cada positiu) és nul·la. Entre 
aquestes poblacions hi ha, per 
exemple, Vielha, Alfarràs, Àger, 
Belianes i Esterri d’Àneu. Per 
comarques destaca el Pallars 
Jussà, on tots els seus municipis 
excepte la seua capital, Tremp, 
tenen una Rt nul·la. Així, la situ-
ació epidemiològica de la Covid 
a la demarcació continua millo-
rant i els principals indicadors 
porten ja diversos dies a la baixa 
(vegeu el desglossament).

D’altra banda, en uns altres 
62 municipis aquest indicador 
se situa entre 0 i 1, per la qual 
cosa es considera que el ritme 
de contagis és baix. En aques-
ta situació es troben nou capi-
tals de comarca: Sort (0,26), el 
Pont de Suert (0,28), Solsona 
(0,52), Mollerussa (0,68), Lleida 

(0,7), Cervera (0,71), 
les Borges Blanques 
(0,73), Balaguer (0,73) 
i Tàrrega (0,97).

Per la seua part, no-
més en quatre locali-
tats l’Rt és elevada i es-
tà per sobre de 2 punts. 
Són dos menys que els 
municipis que tenien 
un ritme de contagis 
alt fa aproximadament 
una setmana. La taxa 
més alta de Lleida és 
la de Tremp, amb 2,7, 
on només hi ha dotze 
casos actius, segons les 
dades de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalu-
nya (AQuAS). Fonts municipals 
van assenyalar que actualment 
hi ha quatre persones ingressa-
des per coronavirus a l’Hospital 
Comarcal del Pallars.

A la capital del Jussà la se-
gueixen Artesa de Segre (amb 
una Rt de 2,15) i Montellà i Mar-
tinet i Alguaire (les dos amb una 
taxa de 2,14). No obstant, hi ha 
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Des de l’inici de la pandèmia

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CAsos                                                             44.618
Morts                                                                  797(2)

iMMunitzAts                                             15,4%
catalunya

CAsos                                                        666.320
Morts                                                           22.046
iMMunitzAts                                             13,9%

eSpanya

CAsos                                                 3.598.452
Morts                                                           79.281
iMMunitzAts                                             14,2%DAtA risC DE rEbrot rt(1) inCiDènCiA ACuMuLADA 

En 14 DiEs
vACunAts PriMErA 

Dosi % PCr/tA PositivEs

LLEiDa pirinEu LLEiDa pirinEu LLEiDa pirinEu LLEiDa pirinEu LLEiDa pirinEu

03/05-09/05 197 256 0,68 0,94 284,70 269,02 11.137 2.283 5,08 5,30

26/04-02/05 350 306 0,80 0,82 427,86 365,93 6.307 2.532 8,64 5,90

19/04-25/04 502 430 0,94 0,82 523,48 513,46 10.503 1.745 9,44 7,76
(1)Taxa de reproducció efectiva del virus         Font: Departament de Salut

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

(2)807 segons l’estadística d’aQuaS

món

CAsos                                        160.588.816
Morts                                               3.334.587
iMMunitzAts                                                 3,4%

Font: departament de Salut
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velocitat de propagació (rt) a la 
població general

(09/05/2021)

pallarS juSSà
al pallars Jussà, tots els 
seus municipis excepte la 
capital tenen un ritme de 
contagis nul

altres localitats de Catalunya 
que tenen indicadors superiors, 
com per exemple la Vall d’en 
Bas (3,59) o Amer (3,51). De fet, 
la situació epidemiològica dels 
municipis de Lleida continua 
sent millor que la d’altres de-
marcacions com per exemple 
Barcelona o Girona (vegeu el 
mapa superior).

Així mateix, en les altres 
quinze poblacions de la demar-
cació, la velocitat de transmis-
sió del coronavirus està entre 
1 i 2. Entre aquestes localitats 
destaquen Llavorsí (1,73) i Coll 
de Nargó, Puigverd de Lleida i 
Torrelameu (les tres amb una 
Rt d’1,71). A la Seu d’Urgell, el 
ritme de contagis és d’1,17.

pirineu
El pirineu també té l’rt 
per sota d’1, encara que 
ahir Salut va notificar  
dos morts més
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Alieu-vos amb la gent que us recolza, 
compartiu les vostres creences i emfa-

titzeu el millor de vosaltres. Poseu el creixement 
personal i les relacions a la llista de prioritats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Cuideu millor les finances. No gasteu 
diners generosament quan estalviar per 

a un dia plujós alleujarà l’estrès. Comprome-
teu-vos a ocupar-vos de les responsabilitats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mantingueu clares les vostres dades. Si 
cometeu un error, us en faran respon-

sables. Pareu compte als detalls i viviu dins de 
les vostres possibilitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Reflexioneu sobre el bo i el dolent d’una 
situació abans d’involucrar-vos-hi. Si 

algú us pressiona per diners, deixeu-lo passar. 
Considereu què és important per a vosaltres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
La participació en alguna cosa que us 
apassiona us connectarà amb persones 

d’idees afins. Compartiu idees, preocupacions i 
solucions, i se us ocorrerà un pla factible.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Algú us oferirà informació enganyosa. 
Verifiqueu els fets, feu les preguntes que 

creieu i no compreu el pla de ningú més. Feu una 
cosa que us beneficiï.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Dediqueu temps i energia a una cosa 
que us millori el coneixement, qualifi-

cacions i popularitat. Feu servir el vostre encant 
i contacteu amb persones influents.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No considereu una oferta si no us podeu 
permetre participar-hi. Escolteu, des-

prés utilitzeu la informació que rebeu per formu-
lar un pla que funcioni bé.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Considereu seriosament les vostres re-
lacions amb els altres resta i determineu 

qui és bo per a vosaltres i qui no us convé. Digueu 
no a les persones massa complaents.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Preneu-vos un moment per recapitular 
el que ha passat, i serà més fàcil acon-

seguir canvis positius en l’estil de vida que us 
atansin a millor salut i menys estrès.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu alguna cosa especial per a algú a 
qui estimeu. Parleu de les vostres idees 

i suggeriments positius. Eviteu el consum exces-
siu i poseu més esforç en l’aptitud física.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Aneu amb compte amb el que dieu i 
feu. Algú us donarà informació falsa o 

tergiversarà les vostres paraules. Seguiu les regles 
i compliu les promeses.

Guardons de Recerca Jove per a tres 
alumnes de Batxillerat de l’Episcopal
Tres alumnes de Batxillerat del Col·legi Episcopal de 
Lleida, Bernat Prats, Teresa Sapena i Albert Solé, han 
estat guardonats en els Premis de Recerca Jove 2021 i el 
centre suma set reconeixements en dos anys.

CoL·LEGI EPISCoPAL

Visita de la residència Sant Antoni de 
Tàrrega a l’Espai Lluís Companys del Tarròs
El Espai Lluís Companys del Tarròs va iniciar ahir els actes 
del Dia Internacional dels Museus amb una visita d’usuaris 
de la residència Sant Antoni de Tàrrega. L’equipament 
farà diverses activitats fins al 16 de maig.

ESPAI LLuíS CoMPANyS

La tradició perdura a la festa major de Tàrrega
La festa major de Tàrrega va se-
guir ahir amb la celebració del 
seu acte més popular i arrelat, 
l’Eixida, que enguany va deixar 
la plaça Major i es va traslladar 

al Teatre Ateneu, alhora que 
no el va ballar l’alcaldessa sinó 
que la van escenificar membres 
d’entitats de cultura popular. Els 
assistents van poder veure fins a 

9 balls entre els quals es va estre-
nar el Ball de Gitanes de La Soll. 
Tampoc hi va haver la processó 
de les Santes Espines, acte que 
va quedar reduït a la missa.

SEGRE

el ball de l’eixida el van escenificar les entitats de cultura popular al Teatre Ateneu.

Sortida de comerciants 
del projecte FemPallars

Comerciants de la Pobla de Segur i Tremp van visitar les boti-
gues museu i la Torre de Barta, de Salàs de Pallars, a la primera 
sortida Comerç Ambaixador del projecte FemPallars.

AjuNTAMENT DE TREMP

Seminari d’Enginyers Lleida per 
millorar la ventilació de locals
Enginyers Lleida organitzarà el 19 de maig el 
seminari web Ventilació de locals de pública 
concurrència contra la Covid-19, amb claus per 
a una correcta ventilació dels espais.

ENGINyERS LLEIDA

Mas Blanch i jové renova la seua 
col·laboració amb l’IRBLleida
El celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cér-
voles ha renovat recentment l’acord de col·la-
boració amb l’IRBLleida. Per novè any, la firma 
dona suport a la investigació biomèdica.

IRBLLEIDA
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