
El risc de rebrot es dispara a l'Aran i el 
Solsonès, però baixa en vuit comarques
La demarcació suma 46 nous casos positius en el darrer balanç de 
Salut, en el qual destaquen els cinc pacients més ingressats a l'UCI
La demarcació de Lleida 
suma un total de 46 nous 
positius, 37 dels quals 
a la regió de Lleida i 9 a 
l’Alt Pirineu i Aran. Són 
26 positius menys que al 
balanç del dia anterior, en el 
qual se'n van comptabilitzar 
72 casos. Salut no va 
registrar cap nova mort a 
Ponent, de manera que 
la xifra es manté en 332 
defuncions. El número 
d'ingressats baixa a Lleida 
(-2) i puja al Pirineu (+3).

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida, hi 
ha acumulats 11.325 casos con-
firmats per PCR, 32 més que el 
dia anterior. Són 11.963 si es te-
nen en compte totes les proves 
(37 més que el dia anterior). Un 
total de 303 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia (les mateixes que les 
reportades fa 24 hores). 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 4 punts respecte al balanç 
aanterior (era de 143,79) i està 
en 139,68, per sota del registrat 
la setmana anterior (153,49). La 
velocitat de propagació se situa 
en 0,97, pràcticament igual. La 
taxa de confirmats per PCR del 13 
al 19 de setembre és de 79,66 per 
100.000 habitants. Hi ha 23 pa-
cients ingressats (-2), deu a l'UCI 
(+5).

A la ciutat de Lleida, on s'han 
registrat fins ara 159 defuncions, 
el risc puja per cinquè dia con-
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secutiu i al balanç d'ahir era de 
120,52 (gairebé quatre punts més 
que el dia abans, quan era de 
116,86 el dia abans). La ciutat de 
Lleida torna a estar en zona ver-
mella, on va entrar de nou el dia 
anterior.

ALT PIrINEU I ArAN

Per la seva banda, la regió sa-
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha 
registrat 942 casos confirmats per 
PCR (9 més en les últimes hores) 
i 1.093 sumant totes les proves 
(els mateixos nou d'increment). 
Un total de 29 persones han mort 
des de l'inici de la pandèmia (cap 
defunció reportada en les últimes 
24 hores). 

El risc de rebrot puja 14 punts 
i està en 580,69. La setmana del 6 
de setembre, la regió presentava 
un risc de 339,07. L'Rt puja lleu-
gerament fins a 1,74, mentre que 
la taxa de confirmats per PCR és 
de 218,63 per cada 100.000 habi-
tants. Les últimes dades assenya-
len que hi ha 15 pacients ingres-
sats (+3) i cap a l'UCI (mateixa 
xifra).

Per comarques, el mapa canvia 
de color al Pallars Sobirà, que pas-
sa a zona de risc baix amb un ín-
dex de 24,32, i també a la Segarra, 
que ha millorat molt la seva si-
tuació després d'haver estat amb 
un índex alt durant setmanes. El 
seu risc de rebrot és ara de 73,51, 

en situació de perill mitjana-alta. 
Per contra, el Solsonès registra 
un creixement importantíssim del 
seu índex de rebrot, que ha pas-
sat en un dia de 62,54 a 587,33, 
més de 500 punts que tornen a 
situar aquesta comarca en zona 
vermella.

En el cas de la Cerdanya, el 

seu risc de rebrot continua molt 
alt, però en els dos darrers dies 
ha aconseguit contenir l'incre-
ment desmesurat, i en el darrer 
balanç fins i tot baixa de 2.052,56 
a 2.036,3. Altres comarques que 
també han empitjorat en les da-
rreres hores, sempre dintre de la 
zona de risc alt, han estat el Pla 

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

13/9/20 - 19/9/20 290 148 79,66 218,63 139,68 580,69 0,97 1,74 4.949 1.683 44,49 42,89 49,31% 51,35% 13 9 0 1 3 0

6/9/20 - 12/9/20 276 99 75,82 146,25 153,49 339,07 0,96 1,59 4.521 1.170 41,70 48,11 51,81% 51,52% 19 10 4 1 3 0

30/8/20 - 5/9/20 310 57 85,16 84,20 177,59 166,90 0,78 0,91 4.325 1.072 37,93 41,91 46,77% 56,14% 23 2 1 0 7 0

1/3/20 - 22/9/20 11.325 942 3.110,95 1.391,56 90.123 13.841 45,22 48,06 54,48% 52,44% 818** 74** 132** 4** 303 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

23 15 10 0 11.963 1.093 139,68 580,69 303 29

Situació a 22/09/2020

Seguiment epidemiològic

d'Urgell (que passa de 191,9 a 
203,7), el Pallars Jussà (de 108,31 
a 110,28) i l'Aran (de 214,96 a 
339,33), comarca que queda en 
una situació de perill amb aquest 
increment de 125 punts en un 
dia. 

A l'altre costat de la balança, 
milloren el Segrià (de 120,37 a 
119,66), les Garrigues (de 168,79 
a 139,79), l'Urgell (de 169,58 a 
160,34), la Noguera (de 284,46 
a 276,59), l'Alt Urgell (de 173,56 
a 164,51) i l'Alta Ribagorça (de 
183,9 a 121,44).

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot segueix a 
l'alça a Catalunya amb un incre-
ment d'uns 7 punts respecte a 
les dades de dimarts: ara està 
en 194,25. La velocitat de conta-
gi (Rt) també creix lleugerament 
fins a 1,16, tres centèsimes més. 

En les últimes 24 hores s'han 
declarat 600 nous casos confir-
mats per PCR de Covid-19, i ha 
elevat la xifra total als 132.327. 
Son 221 positius menys que els 
informats diumenge. La xifra de 
casos amb totes les proves és de 
156.327 (800 més en les últimes 
hores). Des de l'inici de la pandè-
mia han mort 13.266 persones 
per coronavirus a Catalunya, 16 
més que en el darrer balanç. Els 
ingressats als hospitals baixen en 
18 persones i ara són 790, dels 
quals 151 estan a l'UCI, 16 més 
que fa 24 hores.

El risc de rebrot a Catalunya 
segueix per sota dels 200, però 
s'hi apropa. 

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 13 al
19 de setembre)
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Durant el matí d’ahir, Tècnics del 
Consell Comarcal del Segrià, res-
ponsables i directors de l’obra 
de millora dels accessos al tossal 
de les Santes Creus d’Almacelles, 
van visitar l’estat de les obres, per 

comprovar com avancen els tre-
balls per adequar un circuit en zi-
ga zaga, en un dels vessants del 
turó de les Santes Creus. Aques-
tes obres es van adjudicar a Im-
mobles Shopping 2016 SL. 

Revisen l’estat de les obres 
del tossal d’Almacelles

FOTO: Jordi Pascual/ Els tècnics del consell supervisant les millores 
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L’Ajuntament de La Granja d’Es-
carp destinarà el PUOSC 2020-
2024 a la urbanització de l’en-
trada del poble, gràcies a que ha 
rebut la puntuació màxima en 
els tres projectes que va inclou-
re en el pla. Les tres actuacions 
presentades per l’Ajuntament a 
la convocatòria de PUOSC 2020-
2024 corresponien a la urbanit-
zació de l’avinguda de Lleida i a 
les reformes de dos edificis pro-
pers a l’Escola, la Casa del Secre-
tari i l’antic parvulari. 

Gràcies a la col·laboració dels 
tècnics del Consell Comarcal del 
Segrià, que van redactar les tres 
propostes, l’Ajuntament ha rebut 
la màxima puntuació en els dos 
programes de la convocatòria 
PUOSC, desglossats en 250.000€ 
en el programa d’inversions i 
120.000€ per al programa de 
petits municipis. Això permetrà 
comptar amb la màxima subven-

ció per fer les tres actuacions, 
370.000€.

L’obra més important, que 
dignificarà i ordenarà l’entrada 
principal del municipi, és la urba-
nització de l’avinguda Lleida. Su-

posarà la millora de les voreres i 
del ferm del carrer, es renovaran 
els serveis d’aigua i clavegueram 
i s’ordenarà aquesta via per tal 
que permeti tant el trànsit rodat, 
com l’accés als habitatges.

FOTO: Aj. Granja/ Es milloraran les voreres i el ferm del carrer

La Granja destinarà el PUOSC a la 
urbanització de l’entrada del poble

El Jussà preveu destinar fins 
a 298.367 euros per finançar 
el pla de millora de camins
Es faran diverses actuacions, entre elles a la via 
d’accés de Sant Esteve de la Sarga cap a Alsamora
Tremp
REDACCIÓ
El President del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, Josep M. Mullol, 
va aprofitar el ple extraordina-
ri, per informar els membres de 
la corporació sobre la sol·licitud 
presentada al departament de 
Territori i Sostenibilitat d’un pres-
supost de 298.367€ per finançar 
el Pla d’actuacions de millora i 
manteniment de camins de la 
xarxa veïnal de la comarca.

El pla inclou actuacions als 14 
municipis de la comarca i els re-
cursos s’han distribuït de forma 
proporcional segons el nombre 
de quilòmetres de camins d’accés 
a nuclis amb que compta cada 
municipi segons l’inventari co-
marcal.

Entre les actuacions més des-
tacades que inclourà el projecte 
s’hi troba, per exemple, la millo-
ra de la via d’accés de Sant Este-
ve de la Sarga a Alsamora amb 

FOTO: C.C.J./ Es va anunciar al ple extraordinari del consell 

un pressupost de 12.905€, el de 
Salàs de Pallars a Sensui amb un 
pressupost de 7.824€, el d’Aransís 
amb un pressupost de 11.250€ o 
el que uneix la cruïlla d’Aulàs al 

Castellet, al municipi de Tremp, 
amb un pressupost de 40.462€. 
També està prevista una actua-
ció d’abast comarcal que consis-
tirà en el manteniment i millora 

Sol·liciten dos 
ajuts municipals  
per rehabilitar 
habitatges a   
la Granadella
La Granadella disposa d’ajuts mu-
nicipals a la rehabilitació d’habi-
tatges deshabitats. Aquesta línia 
d’ajuts subvenciona el 50% de la 
inversió necessària per a l’adequa-
ció de la vivenda per a ser habita-
da amb un màxim de 10.000 eu-
ros. Els requisits per accedir a la 
línia és que l’immoble ha de por-
tar dos anys deshabitat i una ve-
gada rehabilitat s’ha de destinar a 
residència habitual o a lloguer so-
cial a través de la borsa d’habitat-
ge municipal. Cada any hi ha dues 
convocatòries: una al febrer i una 
a l’agost; enguany hi ha hagut una 
sol·licitud per cada convocatòria. 

‘Salvem l’arbreda’ 
de Puigverd penja 
cartells en contra 
de la tala d’arbres
La plataforma Salvem l’arbre-
da de Puigverd ha dut a terme 
l’elaboració i la penjada de pan-
cartes i cartells relacionats amb 
la Campanya per frenar la tala 
d’arbres del parc, l’únic amb 
ombra dins del nucli. Tal com 
ja va explicar aquest diari, tam-
bé es recullen signatures i es 
continuaran fent actuacions els 
propers dies. 

del camí de l’entorn de l’embas-
sament de Sant Antoni amb un 
pressupost de 9.722€.

Josep M. Mullol va valorar po-
sitivament l’esforç del departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
per recuperar aquestes subven-
cions, si bé va remarcar que la 
quantitat atorgada no és suficient 
per resoldre les mancances en 
aquesta matèria després de dos 
anys de no convocar-se aquests 
ajuts que tan necessaris per co-
marques formades per municipis 
petits amb un gran nombre de 
nuclis agregats.

Al ple també es va aprovar 
entre altres coses, una moció en 
favor de la suficiència financera 
dels ens locals i es va donar su-
port també a la moció aprovada 
per l’Ajuntament de Tremp, de 
rebuig de la sentència del Tribu-
nal Suprem que limita l’exposició 
de banderes LGBTIQ+ en edificis 
públics.
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