
L'Alt Pirineu i Aran gairebé triplica  
el risc de rebrot mitjà de Catalunya
La demarcació de Lleida suma 78 positius i la situació va a pitjor 
a les Garrigues, l'Aran i la Noguera, però millora a la Cerdanya
La demarcació de Lleida 
suma 78 nous positius, 
60 dels quals a la regió de 
Lleida i 18 a l’Alt Pirineu 
i Aran. Són nou positius 
menys que al balanç 
anterior, en el qual se'n van 
comptabilitzar 87. Salut no 
va registrar noves morts a 
la demarcació, de manera 
que la xifra es manté en 
328 defuncions. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+1) i es manté al Pirineu.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida, hi ha 
acumulats 11.217 casos confir-
mats per PCR, 58 més que el dia 
anterior. Són 11.847 si es tenen 
en compte totes les proves (+60 
respecte al balanç anterior). Un 
total de 299 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia (les mateixes). 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja dos punts i se situa en 141,19, 
per sota del registrat la setmana 
anterior (168,09). La velocitat de 
propagació se situa a 0,93. La ta-
xa de confirmats per PCR del 10 
al 16 de setembre és de 79,11 per 
100.000 habitants. Hi ha 24 pa-
cients ingressats (+1), cinc a l'UCI 
(un menys).

A la ciutat de Lleida, un s'han 
registrat fins ara 157 defuncions, 
el risc puja per segon dia consecu-
tiu i al balanç d'ahir era de 93,64 
(gairebé tres punts més que el dia 
abans, quan era de 90,97 el dia 
abans). Tot i axò, es manté en la 
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zona de perill mitjà-alt en la que 
va entrar dilluns després de gaire-
bé 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 899 casos confirmats per 
PCR (18 més en les últimes hores) 
i 1.050 sumant totes les proves 
(els mateixos 18). Un total de 29 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia (cap defunció re-
portada en les últimes 24 hores). 

El risc de rebrot baixa lleuge-
rament després de dies d'incre-
ments i se situa en 448,90 (el dia 
abans era de 456,52). La setmana 
del 3 de setembre, la regió pre-
sentava un risc de 288,23. 

L'Rt baixa fins a 1,41, mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 192,04 per cada 100.000 
habitants. Les últimes dades as-
senyalen que hi ha 12 pacients 
ingressats i cap a l'UCI (mateixa 
xifra).

EL RISC PUJA DE NOU A LES 
GARRIGUES, ARAN I NOGUERA

Per comarques, el mapa pre-
senta els mateixos colors que el 
dia anterior, amb els dos Pallars 
en zona groga de risc mitjà-baix, 
i la resta en zona vermella de risc 
alt.

La comarca que empitjora més 
en les darreres 24 hores és les 

Garrigues, on el risc de perill pu-
ja gairebé 54 punts en passar de 
125,8 a 179,03. Es dona la circum-
stància que les Garrigues va sortir 
de la zona de perill aquesta ma-
teixa setmana i ara hi ha tornat a 
entrar amb increments diaris im-
portants.

També creixen per damunt 

dels 40 punts l'Aran (de 144,33 
a 191,42) i Noguera (de 226,03 a 
273,14). Altres comarques amb 
un increment moderat són el Pa-
llars Sobirà (de 42,55 a 48,63), el 
Pallars Jussà (de 68,01 a 68,02), el 
Pla d'Urgell (de 144,95 a 153,11) 
i l'Alta Ribagorça (de 249,82 a 
260,23), que segueix incremen-

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

10/9/20 - 16/9/20 288 130 79,11 192,04 141,19 448,90 0,93 1,41 4.189 1.329 43,89 43,96 55,56% 47,69% 12 9 1 2 0 0

3/9/20 - 9/9/20 306 99 84,06 146,25 168,09 288,83 0,97 1,33 4.972 1.288 41,55 47,79 46,41% 58,59% 24 7 4 0 5 0

27/8/20 -2/9/20 320 59 87,90 87,16 167,48 175,26 0,67 0,81 4.464 1.677 36,64 37,36 47,19% 52,54% 26 4 2 0 8 0

1/3/20 - 19/9/20 11.217 899 3.081,28 1.328,03 88.547 13.263 45,24 48,37 54,57% 52,73% 810** 73** 129** 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

24 12 5 0 11.847 1.050 141,19 448,90 299 29

Situació a 19/09/2020

Seguiment epidemiològic

tant el risc dia a dia després de 
moltes setmanes amb risc 0.

Per contra, el risc baixa de ma-
nera important a la Cerdanya (de 
1.839,73 a 1.621,79), i més lleu-
gerament a l'Alt Urgell (de 216,72 
a 193,19), el Solsonès (de 198,1 
a 164,13), l'Urgell (de 172,26 a 
161,63), la Segarra (de 219,57 
a 200,83) i el Segrià (de 119,2 a 
113,94).

LES DADES A CATALUNYA

Catalunya ha sumat aquest 
diumenge 1.273 nous casos con-
firmats per PCR de covid-19, ele-
vant la xifra total als 129.656, 
segons l'últim balanç del Depar-
tament de Salut. Són 83 positius 
menys que els reportats fa 24 ho-
res. La xifra de casos amb totes 
les proves és de 153.600 (1.345 
més en les últimes hores). 

Des de l'inici de la pandèmia 
han ort 13.233 persones per co-
ronavirus a Catalunya, 11 més 
que en el darrer balanç. Els in-
gressats als hospitals pugen en 35 
persones i ara són 754, dels quals 
124 estan a l'UCI, tres menys que 
fa 24 hores. El risc de rebrot puja 
amb força de 154 a 162,29, men-
tre que la velocitat de propagació 
segueix acostant-se a l'1, regis-
trant un 0,96.

En relació amb els casos con-
firmats per PCR, l'última setmana 
s'han registrat 6.393 casos, una 
xifra inferior als 7.043 positius 
detectats la setmana anterior. La 
taxa de confirmats per PCR en els 
darrers set dies se situa en 83,33. 
per cada 100.000 habitants. 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 10 al
16 de setembre)

(*): Últimes dades facilitades divendres
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Les sortides a la muntanya es 
continuen traduint en sorti-
des dels Bombers per caigudes 
o rescats. Concretament a la 
demarcació de Lleida, ahir els 
Bombers de la Generalitat van 
participar en tres sortides rela-
cionades amb l’excursionisme. A 
les 8.00 hores del matí van rebre 
l’avís que hi havia un boletaire 
que s’havia fet mal a la Cerda-
nya. Es tracta d’un home de 42 
anys que s’ha trencat la cama, 
segons va indicar Bombers, i que 
se’l va traslladar a l’hospital de 
Puigcerdà.

Més tard, a les 13.13 hores, 
van rebre l’avís d’un rescat a l’Alt 
Àneu d’un home gran –del qual 
no tenien especificada l’edat–

que tindria un trau al cap. Fins 
al lloc dels fets hi van destinar 
dues dotacions de suport i els 
GRAE amb helicòpter. L’home 
va ser traslladat a l’hospital de 
Tremp. Finalment, a Sant Este-
ve de la Sarga, a les 14.20 hores, 
van rebre l’avís d’una persona 
que s’havia fet mal al genoll. Es 
tracta d’una dona de 26 anys, 
que també va ser traslladada  a 
l’hospital de Tremp. En aquest 
cas, com en l’anterior, s’hi van 
destinar les mateixes dotacions 
de Bombers. 

Des del cos ahir van tornar a 
fer una crida per anar a la mun-
tanya amb “seguretat”, ja que 
aquest cap de setmana, a tot Ca-
talunya han atès 15 serveis. 

Els Bombers actuen en tres 
rescats a la muntanya i fan 
una crida a la “seguretat”

FOTO: Agents Rurals / El canal s’ha d’assecar per al seu manteniment i el de la central hidroelèctrica

Els Agents Rurals van realitzar di-
versos serveis a la demarcació de 
Lleida. Entre ells, ahir diumenge 
van treballar en un rescat d’un 
voltor jove que estava desorien-
tat al pantà de Canelles, situat a 

la comarca de la Noguera. Segons 
van explicar des del cos, es tracta 
de voltors joves que tenen el niu 
a les parets de l’embassament i 
quan el nivell de l’aigua és alt no 
tenen prou alçada per iniciar-se 

en el vol. En aquest sentit, des 
del seu compte de Twitter, van in-
formar que no és un fet novedós, 
sinó que cada any, per aques-
tes dates, rescaten aquest tipus 
d’exemplar.

Salven un voltor desorientat a Canelles

FOTO: Agents Rurals/ Diferents moments del rescat, efectuat pels Agents Rurals, de l’animal al pantà de Canelles

Rescaten la fauna del 
canal de Sossís, al Jussà
Conca de Dalt
REDACCIÓ
Els Agents Rurals realitzen 
aquests dies al terme de Conca 
de Dalt (Pallars Jussà) el segui-
ment i supervisió del pla de res-
cat de fauna del canal de Sos-
sís, que s’ha d’assecar per al seu 
manteniment i el de la central 
hidroelèctrica. També han fet una 
inspecció en horari nocturn de la 
mateixa zona, on s’han rescatat 
170 crancs autòctons que havi-
en quedat amagats sota pedres 
i que haurien acabat morint. En 
total s’han rescatat 2.494 truites 
autòctones, 305 crancs autòctons 
i 137 Babs cuarroig. La majoria 
dels peixos i crancs s’han alliberat 
al mateix riu Noguera Pallaresa. FOTO: Agents Rurals/ Els agents fent la supervisió de la fauna del canal 

Edicte. Notificació per a la signatura d’Actes prèvies de les finques 
afectades per la  “Declaració d’urgent ocupació dels terrenys 
privatius afectats  per expropiació forçosa en execució d’obres 
d’emergència. Traçat alternatiu provisional a la carretera LV-9124, 
de la C-13 a Moror, per trencament de massís rocós en cornisa 
situada al marge dret del pk 4+960” per haver estat infructuosa la 
notificació personal.

De conformitat amb el que preveu l’article  44 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i davant la impossibilitat de fer la notificació personal dels 
titulars de les finques que més endavant es relacionen, es notifica 
mitjançant aquest edicte per signar les Actes prèvies d’ocupació.

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida núm. 1635 de data 
7 de juliol de 2020, es declara com a obra d’emergència -en aplicació de 
l’article 120 de la LCSP-  l’execució de traçat alternatiu provisional a la 
carretera local LV-9124, de la C-13 a Moror, per trencament de massís 
rocós en cornisa situada al marge dret del pk 4+960 i per Decret núm. 
1696 de 16/07/2020 s’amplia l’àmbit d’actuació i la urgent ocupació dels 
béns i drets afectats.
 
Atès el que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 
d’abril de 1954, es convoca als interessats dels béns i drets afectats el  
dia 2 d’octubre de 2020 a les dependències de l’Ajuntament de Castell 
de Mur, c/ del Carme, núm. 46, Guàrdia de Noguera per procedir a 
l’aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació i l’acta d’ocupació.

Es fa constar que a l’acte han d’assistir els titulars dels béns i drets 
afectats, personalment o representats per una persona degudament 
autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat, 
l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat així com 
la nota simple actualitzada de la finca en el Registre de la Propietat. 
Podran fer-se acompanyar, a compte seu, de pèrit i notari. 
Les finques afectades són:

Terme municipal: Castell de Mur

Lleida, 18 de setembre de 2020

El president, Joan Talarn i Gilabert

El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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Titular 
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Polígon/ 
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Vials m2 

 
Domini 
públic 

m2 

Total sup. 
afectada  

m2 

 
Dia 

 
Hora 

 
4 

Hereus 
d’Amàlia Mauri 
Castells 

 
8/52  

Pastures 

 
352,97 

 
192,16 

 
545.13 

 
2-10-2020 

 
10:00 

11 
Hereus 
d’Amàlia Mauri 
Castells 

 
8/51 

 
Pastures 

 
685,28 

 
169,74 

 
855,02 

 
2-10-2020 

 
10:00 
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