
La demarcació de Lleida suma 151 casos 
positius i 11 morts més per coronavirus
La plana arriba a 500 de risc de rebrot i Lleida ciutat és la pitjor capital 
catalana en perill, en taxa de confirmats i en velocitat de transmissió
La demarcació de Lleida 
suma 151 nous positius, 
137 dels quals a la regió 
de Lleida i 14 a l’Alt Pirineu 
i Aran. A més, Salut va 
comunicar 11 morts més 
a la demarcació (9 a Lleida 
i 2 al Pirineu), de manera 
que hi ha ara 363 víctimes 
a la demarcació. El número 
d'ingressats puja a Lleida 
(+1) i es manté igual al 
Pirineu. El risc de rebrot 
és de 479,16, i la taxa de 
positius per cada 100.000 
habitants, de 217,53.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 13.430 casos confir-
mats per PCR o antígens, 141 més 
que el dia anterior. Són 14.108 si 
es tenen en compte totes les pro-
ves (137 més que al balanç ante-
rior). Un total de 325 persones 
han mort per coronavirus des de 
l'inici de la pandèmia, 9 més que 
en l'últim balanç. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 23 punts i se situa en 500, per 
sobre del registrat la setmana an-
terior (362). La velocitat de pro-
pagació baixa tres centèsimes fins 
a l'1,36 (la més alta de totes les 
regions sanitàries), mentre que la 
setmana anterior era d'1,53. La 
taxa de confirmats per PCR està 
en 228,27 per cada 100.000 habi-
tants. Hi ha 49 pacients ingressats 
(+1), 10 dels quals a l'UCI (+1).

A la capital, Lleida ciutat, on 
han mort fins ara 161 persones 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

15.571
363

LLEIDA
Positius
Morts

206.294
13.670

CATALUNYA
Positius
Morts

988.322
34.210

ESPANYA
Positius 
Morts 

40.874.258
1.126.263

MÓN
Positius
Morts

a causa del coronavirus (les ma-
teixes que fins el dia anterior), el 
risc de rebrot puja 68 punts més 
i és ara de 520,37, quan la set-
mana anterior era de 336,05. La 
taxa de positius confirmats per 
PCR per cada 100.000 habitants 
també puja i és ara de 217,33, la 
velocitat de transmissió es d'1,44, 
i el percentatge de PCR positius 
és del 13,69%. La ciutat de Lleida 
té la pitjor situació de les quatre 
capitals catalanes en tots aquests 
índex: risc de rebrot, taxa per 
100.000 habitants, velocitat de 
transmissió i percentatge de PCR 
positives.

A Balaguer, el risc de rebrot se 
situa en 509,45. La setmana an-
terior era de 211,63. L'Rt també 
torna a pujar a 1,77, per sobre 
del de la setmana anterior (1,01). 
La taxa de confirmats per PCR és 
de 194,96 per cada 100.000 habi-
tants.

Amb dades de la setmana del 
10 al 16 d'octubre, Cervera conti-
nua en risc màxim tot i baixar fins 
a 1.807 punts, la mateixa situació 
que a les Borges Blanques, que 
està a 2.940 tot i un important 
descens els darrers dies.  

ALT PIRINEU I ARAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.302 casos 
confirmats per PCR o TA, 12 més, i 
1.463 sumant totes les proves (14 

més que el dia abans). Un total de 
38 persones han mort des de l'ini-
ci de la pandèmia, dues més que 
en l'anterior balanç. 

El risc de rebrot continua pu-
jant en les darreres 24 hores i ho 
fa uns 6 punts, fins a 336. La set-
mana del 3 al 9 d'octubre estava 
en 285. L'Rt puja més d'una de-

cima i està en l'1,23, mentre que 
la taxa de confirmats per PCR és 
de 153,63 casos per cada 100.000 
habitants. A la regió hi ha 11 pa-
cients ingressats (ídem), dos a 
l'UCI (també igual).

Per comarques, hi ha una mi-
llora notable de les Garrigues, tot 
i que continua en un nivell altís-

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR fetes % PCR positives Mitjana d'edat Ingressos Ingressos UCI Defuncions

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirin.

10/10/20 - 16/10/20 831 104 228,27 153,63 500,39 336,88 1,36 1,23 7.629 1.234 11,92 8,52 42,06 40,19 38 12 10 1 6 0

3/10/20 - 9/10/20 569 92 156,30 135,91 362,19 285,09 1,53 1,13 5.647 1.003 10,14 8,70 42,99 48,93 15 5 9 0 4 0

26/9/20 -2/10/20 354 85 97,24 125,56 190,94 290,24 1,04 1,26 4.976 1.653 7,32 4,86 41,40 38,96 31 11 20 1 6 4

1/3/20 - 19/10/20 13.430 1.302 3.689,19 1.923,36 114.139 19.054 12,19 6,55 44,93 46,44 929** 113** 182** 8** 325 38

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

49 11 10 2 14.108 1.463 500,39 336,88 325 38

Situació a 19/10/2020

Seguiment epidemiològic

sim de risc, de 1.270 (529 men-
ys que el dia abans), i també la 
Segarra millora lleugerament en 
situar-se a 1.030 (-46), igual que 
l'Alt Urgell, que baixa 45 punts i 
està en 516. La millora també és 
notable al Pallars Jussà (-127).

En canvi, empitjoren la No-
guera, que està ja a 795 punts 
(+125); el Solsonès, amb 636 
punts (+416); el Segrià, amb 406 
(+49), l'Urgell (+19), el Pla d'Urge-
ll (+34), l'Aran (+11) i la Cerdanya 
(+126).

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot per Covid-19 
a Catalunya puja 28 punts més i 
ahir era de 466,49 punts, segons 
les dades actualitzades del De-
partament de Salut. La taxa de 
transmissió o velocitat de conta-
gi, l'Rt, baixa lleugerament, d'1,30 
a 1,28. En l'actualització de dades 
s'han declarat 2.855 nous casos 
confirmats per PCR o tests d'antí-
gens (TA), fins als 179.162 des de 
l'inici de la pandèmia. També s'ha 
informat de 51 noves morts a Ca-
talunya, amb un total de 13.670. 
D'altra banda, hi ha 77 ingressats 
més per coronavirus als hospitals 
catalans, amb un total de 1.385 
persones, 239 de les quals a l'UCI 
(+25).

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 206.294 casos, 
179.162 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. Hi 
ha hagut 51 noves morts i el to-
tal acumulat arriba a les 13.670: 
8.328 en hospitals o sociosanita-
ris (+34) i 4.206 en residències.

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 10/10 al 16/10)
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Intercepten 100 quilos 
de ‘maria’ camuflats 
entre caixes de flors que 
tenien com a destí Lleida
La Guàrdia Civil deté dos homes i alhora 
investiga dos lleidatans d’una empresa
Lleida
EFE
La Guàrdia Civil va interceptar 
el transport de prop de 100 qui-
los de marihuana camuflats en 
caixes retolades amb l’etiqueta 
“flors fresques” entre Alacant i 
Lleida, en una operació en què 
van ser detinguts dos homes i 
investigats altres dos. De fet, en 
aquest mes d’octubre s’ha donat 
per conclosa l’operació amb la 
investigació dels dos socis, de 35 
anys, d’aquesta última mercantil 
lleidatana, per la que s’ha comp-
tat amb la col·laboració de la Uni-
tat Orgànica de la Policia Judicial 
de la Guàrdia Civil de Lleida.

La marihuana comissada ana-
va en un vehicle i procedia d’una 
empresa alacantina que la produ-
ïa amb l’excusa de conrear cànem 
industrial, tot i que el principi ac-
tiu tetrahidrocannabinol (THC) 
era superior al permès per a 
aquest tipus de plantacions. 

Els prop de 100 quilos de ma-
rihuana van ser comissats el pas-
sat mes d’agost per una patrulla 
de l’Agrupació de Trànsit de la 
Guàrdia Civil de Villena (Alacant), 
que va donar l’alto al vehicle a 
l’autovia A-31, al terme municipal 
alacantí de Novelda, per una in-
fracció a la llei de seguretat viària. 

Els agents van descobrir diverses 
bosses i caixes que semblava con-
tenien ‘maria’, tot i tenir el rètol 
deia “flors fresques”.

El conductor va al·legar que es 
tractava de cànem per a fins in-
dustrials, però davant les seves 
contradiccions, i sota la sospita 
que realment amagava droga, es 
va decidir passar el cas a l’Equip 
de Policia Judicial de la Guàrdia 
Civil de Novelda. Els agents van 
sol·licitar una anàlisi de labora-
tori. Els resultats van confirmar 
que la substància era efectiva-
ment cànnabis, amb un pes de 
98,700 quilos i un THC superior 

a l’autoritzat. Immediatament es 
va detenir el conductor del vehi-
cle, un home de 44 anys, com a 
presumpte autor d’un delicte de 
tràfic de drogues. L’operació va 
continuar per aconseguir esbri-
nar l’origen de la marihuana, el 
que va portar els agents fins a un 
segon home, de 60 anys, dedicat 
al cultiu i a la venda de flors a l’en-
gròs a la província d’Alacant, però 
també a la collita de cànnabis.

Finalment, en aquest mes 
d’octubre s’ha donat per conclo-
sa l’operació amb la investigació 
dels dos socis d’aquesta última 
mercantil lleidatana.

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge de les com anava amagada la marihuana
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Un conductor va resultar ahir ferit 
de caràcter menys en patir una 
sortida de via quan el seu turisme 
va sortir-se de la via al quilòmetre 
104,5 de la C-12, a Maials. Va ser 
traslladat en ambulància a l’Ar-
nau de Vilanova. D’altra banda, al 
carrer Onze de Setembre de Tor-
rebesses va bolcar una furgoneta 
frigorífica, tot i que cal destacar 
que el xofer va ser il·lès.

Un conductor 
ferit en sortir-se 
de la via a la 
C-12, a Maials

FOTO: L. m. / estat en què va quedar la furgoneta bolcada a Torrebesses

Els membre del Grup Especial 
de Verins i Antifurtivisme del 
cos d’Agents Rurals van enxam-
par recentment ‘in fraganti’ a 
Menàrguens dues persones ca-
çant ocells fringíl·lids amb vesc. 
Segons van explicar, havien cap-
turat un cruixidell i l’endemà 
van tornar a sorprendre una 
d’aquestes persones caçant amb 
vesc i havia capturat tres cader-
neres. Els ocells capturats en 
aquesta actuació van ser traslla-

dats al Centre de Fauna de Vall-
calent per a la seva neteja i recu-
peració. Així mateix, van indicar 
que les dues persones ha havien 
estat denunciades als jutjats el 
gener per la mateixa activitat. Es 
tracta d’un delicte contra la fau-
na i es presentarà atestat davant 
del jutjat d’instrucció. Cal indicar 
que una va ser denunciada tam-
bé per circular camp a través, 
sense tenir carnet de conduir i 
amb la ITV caducada.

Sorprenen dos caçadors 
furtius d’ocells fringíl·lids 
reincidents a Menàrguens

FOTO: agents rurals / un dels ocells que havien capturat els caçadors

L’aeroport d’Alguaire va rebre 
ahir un vol xàrter a les 15.00 
hores que tenia per objectiu re-
collir als jugadors de l’equip de 
bàsquet MoraBanc Andorra per 

tal de traslladar-los a Rússia, on 
jugaran un partit a la localitat de  
Krasnodar. Segons va informar, 
els integrants de la formació tor-
naran avui per la nit.

L’aeroport d’Aiguaire rep 
un xàrter amb destí Rússia

FOTO: Territori / L’aeroport d’alguaire amb diversos avions a la pista

Protecció Civil activa en fase d’alerta 
el Ventcat al nord-est de Catalunya
Protecció Civil va activar ahir en fase d’alerta el Ventcat per les for-
tes ventades que es preveien fins avui al nord-est de Catalunya. Les 
ratxes més intenses es produiran especialment a la Val d’Aran. Es po-
dran superar els 90 km/h i afectaran també al Pallars Sobirà i Alta 
Ribagorça, i amb menor probabilitat al Pallars Jussà i l’Alt Urgell.
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La sala La Unió d’Alpicat va acollir dilluns l’acte d’entrega dels premis del BiblioTram i el BiblioTràilers, que organitza la biblioteca. Felicitats i enhorabona als guanyadors.

Homenaje a Pelé con un mural por sus 80 años

Alpicat lliura les distincions dels premis del BiblioTram i el BiblioTràilers

Albert Villaró presenta el seu llibre a la Pobla

El artista urbano Eduardo Kobra, el brasileño cuyos grafittis sociales han conquistado al mundo, rindió 
un colorido homenaje a Pelé a través de un inmenso mural de 800 metros cuadrados pintado en Santos, en 
el marco del 80 aniversario del nacimiento del legendario futbolista, que se celebrará el próximo viernes.

Una trentena de veïns de la Pobla de Segur van assistir diumenge a la presentació del darrer llibre de 
l’escriptor Albert Villaró, ‘La companyia nòrdica’, que va tenir lloc als Jardins de l’Ajuntament amb totes 
les mesures sanitàries.

Ricky Rubio arriba al club dels 30
El base català, que actualment juga als Phoenix Suns de l’NBA i que 
va ser escollit com a millor jugador en el passat Mundial de bàsquet 
celebrat a la Xina, compleix avui 30 anys.

Premios 
Ciudad de 
Huelva de cine
El Festival de Cine 
Iberoamericano ha concedido el 
Premio Ciudad de Huelva en su 
46 edición, que se celebrará entre 
los días 13 y 20 de noviembre, al 
director y realizador sevillano 
Alberto Rodríguez, uno de 
los grandes nombres de la 
cinematografía española actual.

VIDA SOCIAL
si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. los originales deberán entregarse a la mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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