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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

L'esperança de vida baixa 1,7 
anys i l'arribada d'immigrants 
cau un 57% per la pandèmia 
Barcelona 
ACN 

L'esperança de vida ha disminuït 
per efecte de la pandèmia i ha 
passat de 81,2 anys els homes i 
S6,71es dones el2019 a 79,5 anys 
els homes i 85 les dones el 2020. 
El 2021 es projecta que serà de 
80,7 els homes i 86,0 les dones. La 
previsió de les Projeccions de po
blació de l'ldescat és una recupe
ració el 2022 i que continuï aug
mentat posteriorment, situant-se 
en els 84,6 anys en homes i 89,1 
en dones el 2040. 

Pel que fa a les defuncions, han 
passat de 64.547 el 2019 a 79.444 
el 2020 (provisiona!), un 23% 
més, i 70.391 el 2021 (projectat), 
per efecte de la pandèmia. 

A curt termini, la xifra de de
funcions serà lleugerament més 
baixa que la prevista en les an
teriors projeccions de població a 
causa de l'anticipació de defun
cions produïda per la pandèmia. 
El nombre de defuncions dismi
nuirà fins a l'entorn de 65.000 

Les defuncions 
a Catalunya 

, . 
van cre1xer un 

23% el2020 

l'any 2025, per reprendre poste
riorment la tendència cap a un 
creixement sostingut en el temps. 

La reducció de la mobilitat in
ternacional a causa de la pandè
mia (un -57%) ha comportat que 
el saldo migratori al 2020 (39.168 
migrants nets) hagi patit un fort 
descens, comparat amb el perío
de 2018-2019 (92.000 migrants 
anuals). 

La previsió és que la població 
continuï creixent a curt i mitjà 
termini i se situï en 7,9 milions 
d'habitants el 2025 i 8,4 el 2040. 
A llarg termini, la població de Ca
talunya creixerà moderadament i 

el 2070 se situaria en 8,7 milions 
d'habitants. 

Els serveis funeraris prestats a 
Catalunya van créixer un 24,5% el 
2020 a causa de la pandèmia de 
Covid-19 i van assolir la xifra de 
75.701, 14.886 més que l'any an
terior, segons dades de l'Associa
ció d'Empreses de Serveis Fune
raris de Catalunya (Asfuncat). Les 
incineracions van augmentar un 
33,8%: n'hi va haver 38.428. 

L'increment de serveis a cau
sa de la situació sanitària excep
cional va suposar l'any passat un 
increment de la facturació de les 
empreses associades del 10,4%, 
inferior, doncs, a l'augment de les 
defuncions. 

Van facturar 228,9 milions 
d'eu ros, mentre que el 2019 la se
va facturació agregada va ser de 
207,4 milions. Una altra dada re
llevant és la quantitat de llocs de 
treball del sector, que el 2020 va 
donar feina a 1.361 professiona ls, 
un 6% més (72 persones) que el 
2019. 

Les vacunes no 
eviten que la 
variant Delta 
es transmeti 
Els preparats contra el Covid-19 
redueixen el risc d'infecció da
vant la variant Delta, però els 
immunitzats amb la pauta com
pleta encara poden transmetre 
el virus a convivents vacunats i 
no vacunats, segons revela un 
estudi publicat a "The Lancet". 
Així ho demostra una anàlisi 
efectuada entre setembre del 
2020 i del 2021 al Regne Unit 
amb 621 participants. 

Lleida té només 
quatre grups 
escolars confinats 

La demarcació de Lleida tenia 
ah ir només quatre grups esco
lars confinats, amb 696 alum
nes i 7 professionals en quaran
tena, segons les dades diàries 
del Departament d'Educació. 
Els quatre grups són a Tàrrega 
(2), Seròs i Tremp. 

Des de l'inici de curs, el pas
sat 13 de setembre, a la demar
cació s'han detectat 530 casos 
positius entre l'alumnat i 48 en
tre els professionals que treba
llen als centres escolars. 

Comencen un estudi sobre els efectes de la 
vacunació en pacients de Covid persistent 
Diversos centres de recerca i hospita laris de Catalunya han iniciat un 
estudi per analitzar l'efecte de la vacunació en persones amb Covid 
persistent i avaluar l'efecte i la duració dels vaccins. Es creu que les 
vacunes contra la covid-19 podrien ajudar a algunes persones amb 
covid persistent, disminuint la intensitat de símptomes. 

-Els equipaments cívics de lo Generalitat 
recuperen el seu aforament habitual 
La xarxa d'equipaments cívics de la Generalitat ha recuperat l'afora
ment complet i el funcionament habitual previ a la pandèmia. Afers. 
Socials va informar que arran de la flexibilització de les mesures, les 
activitats que es fan en aquests equipaments es poden tornar a fer 
amb l'aforament màxim, però amb mascareta i distància mínima. 

L/ Alt Pirineu i Aran és la regi o sanitària catalana amb 
un percentatge més baix de vacunació pel Covid 

L'Alt Pirineu i Aran és la regió sani
tària catalana amb un percentat
ge més baix de pautes completes 
de vacunació contra el Covid, el 
71,2% de la població total, lleu
gerament per sota de Girona, que 
registra un 71,3%. La tercera regió 
sanitària amb menys percentatge 
de pautes completes és Lleida, 
amb el 72,2%. Per contra, la que 
presenta una proporció més alta 
és la regió metropolitana nord, el 
75,3%. 

Pel que fa a les dades diàries, 
Ponent va sumar ahir 46 positius 
més, però cap altra defunció. 

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 47.711 casos con
firmats per PCR/TA, 35 més. Són 
49.598 si es tenen en compte to
tes les proves (43 més). 

El risc de rebrot es manté en 
94, per sota del registre de la set
mana anterior, quan era de 108. 
La velocitat de propagació baixa 
a 1,01, per sota de la setmana de 

1'11 al17 d'octubre (1,17). Actual
ment hi ha ·24 pacients ingressats 
als hospita ls ( +3), sis dels quals a 
I'UCI (=). 

A la regió sanitària de l'Alt Piri
neu i Aran hi ha acumulats 8.760 
casos confirmats per PCR/TA, tres 
més. Són 9.224 si es tenen en 
compte totes les proves (3 més). 
El risc de rebrot baixa a 48 (-3) i la 
velocitat de propagació baixa nou 
centèsimes, fins a 0,84. Durant la 
setmana de 1'11 al 17 d'octubre 

Risc de 
rebrot per 

comarques 

era d'1,50. Hi ha cinc pacients in
gressats (ídem). 

Al global de Catalunya, I'Rt 
baixa a 1,04 i el risc de rebrot a 47 
(-2), amb 8 ingressats menys (329) 
i els mateixos crítics a I'UCI (91). 
En paraJ.Iel, Salut va notificar 500 
nous casos i sis defuncions. 

Espanya va registrar 2.212 po
sitius de Covid-19 i 33 defuncions 
durant el darrer dia. La xifra d'in
fectats des de l'inici de la pandè
mia és de 5.008.887. 
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I ACTIVITATS 
Premi de recitació 
poètica del Segrià 
Tercera edició del Premi de Re
citactó Poètica del Segrià, que 
comptarà amb 22 participants. 

'El divendres de les 
lletres 
Literatura i música a càrrec de 
Joana-Alba Cercós. 
l de Ponent 

00 o es. 

'US' 
Presentació del còmic Us, guar
donat amb el premi al millor 
fanzine a Comic Barcelona 2021, 
amb la seva autora Cara Soler. 

T I -
d 18 30 hor r; 

I CONCERTS 
Pau Mainé Trio 
L'Espai Jazz de tardor comença 
amb el Pau Mainé Trio i el Taller 
de Músics Escola Superior d'Estu
dis Musicals. 

oc E pat Orfeó, Lletda 20 30 

I EXPOSICIONS 
'Els pescadors de 
muntan ra' 
Exposició fruit de l'estudi de Joan 
Casimiro i Eva Perisé sobre la pes
ca tradicional al Pirineu. 

I Pont 
Ftns al 1 de desemb e. 

'La revolució 
neolítica. La Dragà 
Exposició del Museu d'Arqueolo
gia de Catalunya que repassa 30 
anys d'excavacions arqueològi
ques al poblat neolític de la Dra
ga, situat a Banyoles. 

r "-;)a-Urgell. 
F ns al 28 de novembre 

~t i mite. Els déus 
del Prado' 
Exposició amb 43 obres del Mu
seo del Prado que fan un recorre
gut per la mitologia clàssica. 
l 30 
deg ne~ 

E 

El cantautor Joan Blau actua al Centre 
Cultural de Tremp amb el cicle 'Vesprades' 
El Centre Cultural de Tremp acull aquesta tarda (19.00 hores) el concert de Joan Blau, en el marc del 
cicle 'Vesprades', un projecte de la Federació d'Ateneus de Catalunya i la Casa de la Música de Lleida, 
l:.Ut Pirineu i Aran. El cantautor presentarà les cançons del seu nou treball discogràfic, 'Arrels de 
músic' en un directe íntim i personal. 

~t primer. Artistes 
de la prehistòria' 
Exposició que aborda el tema dels 
orígens de l'art, fent èmfasi en 
l'apanció de l'art rupestre llevantí. 

gener 

'A nation in retreat' 
Exposició fotogràfica que mostra 
l'exili de la Guerra Civil a través de 
les agències internacionals. 

Ftns a 27 de> novembre 

'La identitat 
perduda .. : 

da. 

Exposició amb 44 obres d'art con
temporani basades en el rostre i 
la identitat. 

'Estudts llerdencs 
Ftns al14 de novembre. 

'75 anys de Vespa' 
Homenatge als 75 anys de la mar
ca italiana de motocicletes, amb 
alguns dels models més icònics. 

I ! I u 

Santa Cecllta, Lletda 

'El Calostre' 
Exposició d'Isabel Barios, que 
tracta de la relació entre la mort 
i el naixement. 

udts llerdencs. 
Ftns al 28 de novembre 

'Essència' 
Escultures d'Erik Schmitz, resi
dent a Ivars d'Urgell, que treballa 
amb materials naturals i reciclats. 

al 30 d'octubre. 

TURÓ DE LA SEU VELLA 
www.turoseuvella.cat 

Horari d'hivern 
01/10 . 30/04 

Seu Vella 
De dimarts a dtvendres 
10.00 -13.30 / 15.00-17.30 
Dissabtes: 10.00- 17.30 
Diumenges i festius 
10.00 • 15.00 

Castell del Rei/La Suda 
De dimarts a dtssabte 
10.00 -13 .30 / 15.00-17.30 
Diumenges i festius 
10.00-15.00 

O <m ?30 6'J3 

fi :uroseuvella 

(3 ~urcseuvella @ 
turóseuvella 

'Joan Oró. El 
científic de la vida' 
Exposició dedicada al científic 
Joan Oró, a través de 161 objec
tes del seu llegat. 

Ja lleida 

'Dones reals' 
Exposició amb 27 obres de format 
únic i tècnica mixta d'acrílic i co
llage de l'artistêf"Gemma Farreny. 
L :> I J 11 
I a. Ftns al 31 d'octubre. 

'Anhels de llibertat' 
Exposició que presenta el vessant 
més transgressor i crític de Josep 
Guinovart. 

:.unovart Agramunt 
Ftns al 6 de març 

<sorra de temps 
absent' 
Videoinstal·lació de l'artista visual 
Ester Xargay que recorre la vida i 
obra de Felícia Fuster. 
LI 1 1 _, P lfp a 1 r11s al9 de 
gener 

Maria José 
Gonza.Iez 
la lleidatana Maria José Gonzalez 
presenta obres de gran format. 
I r ., 11 _ et da t: n_, à 1 J~., 

novembre. 

'Metafísiques de la 
fragilitat' 
Mostra d'escultura amb obres de 
leandre Cristòfol, Antoni Tàpies, 
Antoni llena o Benet Rossell. 

a 
Ftns al 4 de desembre. 

Joan de Tanet 
Exposició retrospectiva de l'escul
tor lleidatà Joan de Ta net 

F r "~uL eida. 
Ftns al 31 de desembre. 

'Metamorfosis' 
Exposició de l'artista plàstica Mi
chèle Vert-Nibet. 

P Lleida Fins al 
6 de novembre. 

Llorenç Dellarés 
Exposició del pintor impressionis
ta del Baix llobregat. 

e 5 I r at ella. Fins al 
28 de novembre 

<Escultura i 
paisatge' 
l'artista Evelí Adam exposa peces 
de fusta, de pintura acrílica i de 
ferro amb fusta o ceràmica. 

Fins al 31 de gene[ 

'Mort anunciada' 
L'artista Ana DMatos reflexiona 
sobre la invisibilització de la dona 
en el món de l'art. 

e "vlu J 

de desembr~ 
, ~..ra . Fins al12 

'Cazares. Cartells' 
Cartells musicals de la lleida dels 
anys 80 de Josep Maria Cazares. 

al31 d'octubre. 

'Trascendir' 
Exposició amb un conjunt d'es
cultures de l'artista Marta Pruna. 

J t.r 

Ftns al 20 de desembre. 

<Tragèdia al call' 
Mostra centrada en una data trà
gica per Tàrrega i les comunitats 
jueves de Catalunya, el 1348. 
I I! J g_ 1"11 t. à 

<In the beginning 
) was ... 

Obra de la japonesa Chiharu Shio
ta, creada per al projecte Planta. 
lla ~~1.1 ~ió !>ur' gue bal;:ogue' 
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