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Mollerussa sancionará por no depositar 
los residuos de forma correcta | PÁG. 19

FESTES DE TARDOR SEGURAS. 
La Paeria dará prioridad a la sanidad con 
aforos limitados pero “ambiciosos” | PÁG. 31

www.lamanyana.cat

El Pirineu registra por primera vez 
más positivos que el Pla de Lleida
► Dobla los contagios del 
último balance y llega hasta     
los 63, por los 25 de Ponent

► Un caso de Covid-19 en el 
Mater Salvatoris de Lleida aísla      
a 24 alumnos y dos profesores

► Un interno de Ponent con 
contrato denuncia no cobrar en 
cuarentena al no ser baja laboral

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-9

Caixabank y Bankia completarán la fusión el primer trimestre 
de 2021 y el 16 por ciento de la entidad pertenecerá al Estado

ACTUAL
PÁG. 20

Àreu regulará el acceso al 
parking de la Pica d’Estats

Los vecinos tendrán que decidir sobre 
la regulación del acceso al parking, que 
se ha visto desbordado muchos días 
del verano.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un vehículo en la pista de acceso al aparcamiento de la Pica d’Estats

FOTO: Lleida Esportiu / El equipo ya trabaja en la pretemporada

El Lleida inicia el ‘stage’ en Aran  
y anuncia tres incorporaciones
Después de más de seis meses de parón, el Lleida Esportiu ha 
puesto la directa para preparar su estreno, el próximo 25 de 
octubre, en la nueva Segunda B. 

Aplazado el debut del Cadí en la 
Liga por falta de garantías sanitarias
El equipo de la Seu d’Urgell tenía que recibir hoy con público 
en el pabellón al Casademont Zaragoza.

DEPORTES | PÁG. 24

DEPORTES | PÁG. 27

COMARQUES | PÁG. 16
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El Pirineu registra per primer cop en 
un dia més casos positius que la plana
Les comarques de muntanya afegeixen al darrer balanç de Salut 
63 contagis confirmats per PCR, per només 25 al Pla de Lleida
La demarcació de Lleida 
suma 88 nous positius, 
25 dels quals a la regió de 
Lleida i 63 a l’Alt Pirineu i 
Aran. Són 58 positius més 
que al balanç anterior, en el 
qual se'n van comptabilitzar 
30, i és la primera vegada 
des de l'inici de la pandèmia 
que el Pirineu suma en 
un dia més positius que la 
plana. 

Lleida
ACN/redACCió
Salut no va registrar noves morts 
a la demarcació, de manera que 
la xifra es manté en 328 defunci-
ons. El número d'ingressats baixa 
a Lleida (-4) i puja al Pirineu (+2).

A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 11.099 casos con-
firmats per PCR, 25 més que el 
dia anterior. Són 11.726 si es te-
nen en compte totes les proves 
(+25 que en el balanç anterior). 
Un total de 299 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia (les mateixes). 
Pel que fa al risc de rebrot, baixa 
nou punts respecte al dia abans 
(quan va ser de 146,58) i se situa 
en 137,34, per sota del registrat 
la setmana anterior (161,63). La 
velocitat de propagació baixa a 
0,93, per sota de la del dia an-
terior (0,95), però més alta que 
la setmana de l'1 de setembre 
(0,87). La taxa de confirmats per 
PCR del 8 al 14 de setembre és de 
80,76 per 100.000 habitants. Hi 
ha 34 pacients ingressats (-4), 9 a 
l'UCI (mateixa xifra).

conseqüències del covid-19
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A la ciutat de Lleida, un s'han 
registrat fins ara 157 defuncions, 
el risc continua en descens, i al 
balanç d'ahir era de 90,43, en la 
zona de perill mitjà-alt a la que va 
entrar dilluns després de gairebé 
tres mesos en vermell.

ALT PIrINEU I ArAN

Per la seva banda, la regió sa-
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha 
registrat 855 casos confirmats per 
PCR (63 més en les últimes hores) 
i 1.006 sumant totes les proves 
(els mateixos 63 per sobre del dia 
anterior).  

Un total de 29 persones han 
mort des de l'inici de la pandèmia 
(cap defunció reportada en les úl-
times 24 hores). El risc de rebrot 
torna a pujar de nou 34 punts i es-
tà en 316,44. La setmana de l'1 de 
setembre, la regió presentava un 
risc de 196,26. 

L'Rt baixa lleugerament fins a 
1,40, mentre que la taxa de con-
firmats per PCR és de 137,38 per 
cada 100.000 habitants. Les últi-
mes dades assenyalen que hi ha 
12 pacients ingressats (+2), un a 
l'UCI (mateixa xifra).

EL rISC SEgUEIx PUjANT A 
L'ALTA rIbAgorçA

Per comarques, millora osten-
siblement el Pallars Sobirà, que 
surt de la zona vermella (el dia 
abans tenia 248,81 de risc de re-

brot) per situar-se en zona de pe-
rill moderat-alt amb 87,54. També 
les Garrigues continuen amb la 
seva millora en passar a zona de 
perill mitjà-baix (de 86,67 a 63,39 
en les darreres hores).

La comarca que tenia una si-
tuació pitjor, la Cerdanya, conti-
nua empitjorant, ja que el risc de 

rebrot creix de 860,56 a 1.156,5. 
L'índex també s'incrementa en 
el darrer balanç a la Segarra (de 
233,72 a 242,4) i l'Alta Ribagorça, 
on el risc continua en ascens i és 
ja de 183,2, amb un increment de 
33 punts respecte al dia anterior. 

Per contra, el risc de rebrot 
baixa al Segrià (de 121,02 a 116,2), 

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes Mitjana edat % Dones Ingressos Ingressos UCI Defuncions

lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu lleida Pirineu

08/9/20 - 14/9/20 294 93 80,76 137,38 137,34 316,44 0,93 1,40 4.462 1.261 46,72 47,94 54,42% 54,84% 15 11 4 2 1 0

01/9/20 - 07/9/20 283 74 77,74 109,32 161,63 196,26 0,87 0,99 4.604 812 39,43 45,66 47,70% 50,00% 23 6 2 0 6 0

25/8/20 -31/8/20 386 64 106,03 94,54 227,72 177,35 0,85 0,86 4.798 1.843 37,93 37,62 51,04% 46,88% 25 7 2 0 6 0

01/3/20 - 17/9/20 11.099 855 3.048,87 1.263,04 86.581 12.996 45,34 48,68 54,67% 52,87% 802** 70** 127** 4** 299 29

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial / (**) Dades acumulades des del 29 d’abril Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Pacients  ingressats a l’UCI Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran lleida Pirineu i Aran

34 12 9 1 11.726 1.006 137,34 316,44 299 29

situació a 17/09/2020

seguiment epidemiològic

l'Urgell (de 217,14 a 185,91), el 
Pla d'Urgell (de 163,54 a 141,22), 
la Noguera (de 268,41 a 229,96), 
el Solsonès (de 178,16 a 169,47), 
l'Alt Urgell (de 248,81 a 211,81) i  
el Pallars Jussà (de 64,74 a 60,02), 
comarca que es manté en zo-
na de risc mitjà-baix. Finalment, 
l'Aran manté el mateix risc que el 
dia anterior (73,7).

LES DADES A CATALUNYA

En relació a les dades globals 
de Catalunya, s'hi han sumat 
1.268 nous casos de covid-19 
confirmats per PCR, elevant la xi-
fra total als 127.027, segons l'úl-
tim balanç del Departament de 
Salut. Són 298 positius més que 
els reportats fa 24 hores. La xi-
fra de casos amb totes les proves 
és de 150.809 (1.383 més en les 
últimes hores). Des de l'inici de 
la pandèmia, han mort 13.221 
persones per coronavirus a Ca-
talunya, 16 més que en el darrer 
balanç. Els ingressats als hospi-
tals pugen en 6 persones i són 
ara 768. D'aquests, 135 estan a 
l'UCI, 1 més que fa 24 hores. El 
risc de rebrot puja centèsimes, de 
150,91 a 151,13, mentre que la 
velocitat de propagació també ho 
fa lleugerament, de 0,90 a 0,91.

Segons les últimes dades del 
Departament de Salut, el risc de 
rebrot segueix per sota dels 200, 
però puja lleugerament en 24 ho-
res després de diversos dies a la 
baixa. Pel que fa a la taxa de re-
producció del virus (Rt), segueix 
per sota d'1, però encara molt a 
prop, en el 0,91. 

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 8 al
14 de setembre)
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