
El Pirineu conté el risc de rebrot gràcies a 
un increment menor els dos darrers dies
Suma tres nous positius, mentre que la plana de Lleida es manté 
com la regió sanitària amb menys perill tot i afegir-hi 52 casos més
La demarcació de Lleida 
suma un total de 55 nous 
positius, 52 dels quals a 
la regió de Lleida i 3 a l’Alt 
Pirineu i Aran. Són nou 
positius més que al balanç 
del dia anterior, en el qual 
es van comptabilitzar 46 
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 (-1) i al Pirineu (-4).

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 11.373 casos con-
firmats per PCR, 48 més que el 
dia anterior. Són 12.015 si es te-
nen en compte totes les proves 
(52 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, 
torna a pujar respecte al dia an-
terior, en concret 6 punts, i es-
tà en 145,80, tot i que per sota 
del registrat la setmana anterior 
(152,87). Malgrat aquest incre-
ment, la regió de Lleida presenta 
el risc de rebrot més baix de totes 
les regions sanitàries de Catalun-
ya.

La velocitat de propagació se 
situa en 0,97, igual que el dia an-
terior, però ja no és la més baixa 
de Catalunya, perquè la regió de 
Girona està amb una Rt de 0,96. 
La taxa de confirmats per PCR del 
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14 al 20 de setembre és de 72,25 
per 100.000 habitants. Hi ha 22 
pacients ingressats (-1), deu a 
l'UCI (igual).

A la ciutat de Lleida, on s'han 
registrat fins ara 159 defuncions, 
el risc puja per sisè dia consecu-
tiu i al balanç d'ahir era de 129,97 
(nou punts més que el dia abans, 
quan era de 120,52 el dia abans). 

ALT PIRINEU I ARAN

Per la seva banda, la regió sa-
nitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha 
registrat 945 casos confirmats per 
PCR (3 més en les últimes hores) 
i 1.096 sumant totes les proves 
(el mateixos tres 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 7 punts 
i està en 587,78. La setmana del 
7 de setembre, la regió presenta-
va un risc de 320,43. Amb l'índex 
d'ahir, la regió de l'Alt Pirineu i 
Aran continua com la regió sani-
tària catalana amb el risc de re-
brot més alt, bàsicament pels re-
sultats a la Cerdanya i, en menor 
mesura, l'Aran.

L'Rt es manté en 1,74 (ja no és 
la més alta de Catalunya), mentre 
que la taxa de confirmats per PCR 
és de 217,15 per cada 100.000 
habitants. Les últimes dades as-
senyalen que hi ha 11 pacients in-

gressats (-4) i cap a l'UCI (mateixa 
xifra).

PER COMARQUES

Per comarques, el mapa canvia 
de color a l'Alta Ribagorça, que 
baixa a risc moderat-alt en passar 
d'un risc de rebrot de 121,44 a un 
de 79,8. També la Segarra canvia 

de color i baixa un esglaó per se-
gon dia consecutiu. El seu risc és 
de 53,36 quan el dia abans havia 
estat de 73,51.

La millor situació és dóna al 
Pallars Sobirà, on l'índex continua 
baixant i ahir era de 19,45 (el dia 
abans, de 24,32). 

També milloren en les darre-

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

14/9/20 - 20/9/20 263 147 72,25 217,15 145,80 587,78 0,97 1,74 4.976 1.673 41,22 43,24 44,49% 50,34% 15 6 0 1 3 0

7/9/20 - 13/9/20 328 103 90,10 152,16 152,87 320,43 0,97 1,52 4.583 1.197 45,73 48,51 55,49% 52,43% 18 11 4 1 3 0

31/8/20 - 6/9/20 285 52 78,29 76,82 180,77 157,39 0,83 0,88 4.285 762 38,99 42,04 45,61% 55,77% 24 4 0 0 7 0

1/3/20 - 23/9/20 11.373 945 3.124,13 1.395,99 91.145 14.043 45,21 48,11 54,53% 52,38% 820** 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

22 11 10 0 12.015 1.096 145,80 587,78 303 29

Situació a 23/09/2020

Seguiment epidemiològic

res hores el Pla d'Urgell, que 
passa de 203,7 a 126,64, l'Urgell 
(de 160,34 a 157,07), i les dues 
comarques que estan en una si-
tuació pitjor, la Cerdanya (de 
2.036,38 a 1.994,24) i el Solsonès 
(de 587,33 a 552,13). 

Per contra, segueix empitjo-
rant l'Aran, que suma 32 punts 
més que el dia anterior i assoleix 
un risc de rebrot de 371,88. Tam-
bé empitjoren, dintre de la zona 
vermella de risc alt, el Segrià (de 
119,66 a 126,64), les Garrigues 
(de 139,79 a 162,21), la Nogue-
ra (de 276,59 a 321,12), el Pallars 
Jussà (de 110,28 a 153,61) i l'Alt 
Urgell (de 164,51 a 182).

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot continua pu-
jant a Catalunya amb un incre-
ment d'uns 12 punts respecte a 
les dades de dimecres i supera 
ja els 200 punts, fins a 206,57. 
La velocitat de contagi (Rt) tam-
bé creix lleugerament fins a 1,21 
(1,16 dimecres). 

En les últimes 24 hores s'han 
declarat 913 nous casos confir-
mats per PCR de covid-19, i ha 
elevat la xifra total als 133.240. La 
xifra de casos amb totes les pro-
ves és de 157.653 (1.26 més en 
les últimes hores). 

Des de l'inici de la pandèmia 
han mort 13.283 persones per 
coronavirus a Catalunya, 17 més 
que en el darrer balanç. Els in-
gressats als hospitals baixen en 
19 persones i ara són 771, dels 
quals 140 estan a l'UCI, 11 menys 
que fa 24 hores.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana del 14 al
20 de setembre)
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La Trobada 
del Pirineu es 
celebrarà el 29 
d’octubre de 
forma virtual
La 31a edició de la Trobada 
Empresarial al Pirineu es durà 
a terme, per primer cop en la 
seva història, en format virtual, 
amb la voluntat d’adaptar-se a 
la situació sanitària actual. Ai-
xí, l’esdeveniment tindrà lloc 
en una única jornada, concre-
tament el 29 d’octubre de 16 
a 19.30 hores, i s’oferirà de 
forma gratuïta i oberta a totes 
les persones que s’hagin inscrit 
prèviament. Sota el títol Reini-
ciem l’economia, s’han orga-
nitzat diferents conferències i 
taules rodones que convidaran 
al debat.

Vielha inicia 
les obres de 
rehabilitació 
del seu dipòsit 
d’aigua potable
Durant aquesta setmana, 
l’Ajuntament de Vielha e 
Mijaran ha iniciat els tre-
balls de rehabilitació del 
dipòsit d’aigua que ofereix 
servei per als nuclis urbans 
de Vielha i Betren i que 
costaran 141.000 euros. La 
intervenció durarà dos me-
sos i comporta un conjunt 
de tasques tant en la part 
exterior com interior. El di-
pòsit fa molts anys que es-
tà fet i que funciona sense 
haver patit cap remodela-
ció i, per tant, necessitava 
una actuació urgent, ja que 
s’havia quedat obsolet.

Les Festes de la  Mercè d’Almace-
lles van començar amb un repic 
de campanes a les 10 del matí. 
Enguany la celebració serà força 
singular com a conseqüència del 
Covid 19. Unes festes en les que 
l’acte mes important i destacat 
serà la inauguració del Alma Parc 
Escultòric 2020, en l’interior del 
Parc d’Europa, el divendres 25.

Almacelles 
celebra unes 
Festes de la 
Mercè singulars

FOTO: J. Pascual / La Selvatana va oferir un concert ahir la tarda

Tremp manté el 
festival gastronòmic 
Cordevi adaptat a la 
situació sanitària
L’Ajuntament de Tremp aposta 
per mantenir aquesta tardor el 
CORDEVI, el festival gastronò-
mic del Pallars Jussà que orga-
nitza a través del seu programa 
Al teu gust, aliments del Pallars 
i amb la col·laboració de dife-
rents entitats i administracions 
locals. En aquesta ocasió, però, 
el programa s’ha adaptat a la si-
tuació social i sanitària.

Els habitants de Balaguer com-
promesos amb el reciclatge ob-
tindran a partir d’ara recompen-
ses cada vegada que reciclin les 
seves llaunes i ampolles de plàs-
tic de begudes. Això és possible 
gràcies a l’aposta de la Paeria 
per RECICLOS, el primer Sistema 
de Devolució i Recompensa (SDR) 
de reciclatge a Espanya, que ha 

estat desenvolupat per Ecoem-
bes, l’organització ambiental sen-
se ànim de lucre que coordina el 
reciclatge d’envasos a tot el país.

D’aquesta manera, Balaguer 
es converteix en un dels primers 
municipis catalans que aposta 
per aquest sistema de reciclatge 
que incorpora la tecnologia mòbil 
a aquest hàbit, i, al seu torn, pre-

Balaguer s’ha incorporat al 
sistema Reciclos que premia 
els ciutadans que reciclen

mia els ciutadans recicladors amb 
incentius que ajudin a millorar el 
seu entorn més proper.

Els veïns de Balaguer podran 
reciclar les seves llaunes i ampo-
lles de plàstic de begudes en 86 
contenidors grocs dels carrers 
de la localitat -als quals se’ls ha 
incorporat tecnologia- i obte-
nir recompenses al fer-ho. En-
tre aquests incentius, destaquen 
productes per fomentar la mobili-
tat sostenible i accions per millo-
rar l’entorn dels ciutadans de Ba-
laguer, com la plantació d’arbres 
plataners al municipi. El Paer en 
Cap, Jordi Ignasi Vidal,  va felicitar 
a Ecoembes per la iniciativa.

Cultura confia que els raiers siguin 
candidats a la Unesco l’any 2021 
L’objectiu és que puguin ser Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat el 2022
Sort
ACN
La consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa, confia que la candidatura 
dels raiers de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) i Coll de Nargó (Alt 
Urgell) a Patrimoni de la Humani-
tat de la UNESCO es pugui lliurar 
durant el març de 2021. D’aques-
ta manera, la Comissió intergo-
vernamental la podria avaluar 
i seguir el seu tràmit final l’any 
2022. Ponsa ho va dir al Pallars 
Sobirà, on va visitar les obres de 
la futura biblioteca comarcal de 
Sort, que espera que “aviat sigui 
una realitat” tot i que encara fal-
ten recursos per acabar la segona 
fase d’obres. Va afegir que para-
l·lelament s’està creant un Pla de 
lectura comarcal a partir d’una 
fórmula que ja s’ha utilitzat a les 
Garrigues. 

FOTO: ACN / Ponsa va visitar les obres de la Biblioteca de Sort

El dossier de la candidatura 
dels raiers per ser declarats Pa-
trimoni Immaterial de la Unesco 
es lliurarà, previsiblement, durant 
la primavera de 2021, amb l’ob-
jectiu que el comitè d’experts de 
la Comissió Intergovernamental 

per a la Salvaguarda del Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat el pugui avaluar i que la 
qüestió segueixi el seu tràmit final 
l’any 2022.

La consellera va recordar que 
la candidatura és de caràcter in-

ternacional i està promoguda 
per l’Associació Internacional de 
Raiers, creada l’any 1989 sota la 
tutela del Departament de Cul-
tura. L’opció d’aquesta activitat 
a ser declarada com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la 
Unesco està encapçalada per Po-
lònia, que lidera el projecte per 
qüestions d’estratègia.

Sort és l’única capital de co-
marca que no compleix amb el 
Mapa de Lectura Pública de Cata-
lunya perquè no disposa d’una bi-
blioteca d’abast comarcal. Aquest 
“greuge comparatiu” acabarà 
amb l’entrada en funcionament 
del nou equipament que s’està 
construint a la capital del Pallars 
Sobirà. Ara, s’estan fent les obres 
de la primera fase sobre l’estruc-
tura situada als peus del castell, 
aixecada fa dotze anys quan es va 
aturar el projecte. La consellera 
va dir que confia acabar aquestes 
primeres obres i tirar endavant la 
segona i darrera fase amb l’Ajun-
tament de Sort i el Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà.

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pi-
juan i els alcaldes de Cervera, 
Joan Santacana, de Bellpuig, 
Jordi Estiarte, i de Sant Guim de 
Freixenet i alhora president del 
Consell Comarcal de la Segarra, 
Francesc Lluch, acompanyats de 
la senadora d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Sara Bailac, 
van tornar a reclamar ahir la mi-
llora, modernització i el traspàs 
complet a la Generalitat, amb la 

corresponent assignació d’inver-
sions i recursos, de la línia fèr-
ria R12 entre les poblacions de 
Lleida i l’Hospitalet de Llobregat.
Pijuan va recordar que les defi-
ciències en el servei de la línia 
R12 han generat històricament 
diverses reclamacions i que “el 
manteniment insuficient de la 
línia i l’escassa inversió per part 
de Foment” suposen en incidèn-
cies i endarreriments als usuaris. 

Alcaldes d’ERC demanen la 
modernització i el traspàs a 
la Generalitat de la línia R12
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