
Lleida i el Pirineu situen la velocitat de 
contagi del coronavirus per sota d'1
La Segarra torna a ser la comarca de Ponent amb el risc de rebrot 
més alt i Balaguer té la velocitat de transmissió més alta de Catalunya
La demarcació de Lleida 
suma 189 nous positius, 
164 dels quals a la regió 
de Lleida i 25 a l’Alt Pirineu 
i Aran. Són 226 positius 
menys que el dia abans. 
Salut va registrar tres morts 
més al Pirineu, de manera 
que la xifra de víctimes a la 
demarcació puja a 390. Els 
ingressos hospitalaris pugen 
tant a la plana (+4) com al 
Pirineu (+4). 

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 16.590 casos con-
firmats per PCR o antígens, 163 
més. Són 17.278 si es tenen en 
compte totes les proves (164 ca-
sos més). Un total de 344 perso-
nes han mort per coronavirus des 
de l'inici de la pandèmia, les ma-
teixes que el dia abans. Entre el 
25 i el 31 d'octubre es van noti-
ficar 5 morts, mentre que la set-
mana anterior van ser 14.

Pel que fa al risc de rebrot, cau 
18 punts en les últimes hores i se 
situa en 635, per sota del regis-
trat la setmana anterior (765). La 
velocitat de propagació baixa cinc 
centèsimes i se situa en el 0,98, 
mentre que la setmana anterior 
era d'1,32. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA està en 325,76 per ca-
da 100.000 habitants (326 el dia 
abans) i la incidència a 14 dies és 
de 674,75 (668 el dia anterior).

Actualment, hi ha 110 pacients 
ingressats (+4), 25 dels quals a 
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l'UCI (-2). Entre el 25 i el 31 d'oc-
tubre els ingressats eren 98 (29 a 
l'UCI). En l'interval anterior eren 
71 els hospitalitzats, dels quals 13 
a la unitat de crítics.

La ciutat de Lleida continua 
com la que té menys risc entre 
totes les capitals catalanes, ja que 
presenta l'índex més baix en taxa 
de confirmats (294), el d'incidèn-
cia acumulada (677), en risc de 
rebrot (586) i el Rt (0,89).

ALT PIrINEU I ArAN

La regió sanitària de l'Alt Piri-
neu i l'Aran registra 1.754 casos 
confirmats per PCR o TA, 25 més, i 
1.921 sumant totes les proves (els 
mateixos 25 casos). Un total de 46 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia, tres més que en 
l'anterior balanç. 

El risc de rebrot baixa un punt 
en les darreres hores fins a 426. 
La setmana del 18 al 24 d'octubre 
estava en 706. L'Rt puja de 0,82 a 
0,83, mentre que la taxa de con-
firmats per PCR és de 254,93 ca-
sos per cada 100.000 habitants  
(262 el dia abans). La incidèn-
cia acumulada a 14 dies està en 
565,53 (568 el dia anterior), pels 
490,81 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 23 pacients in-
gressats (+4) i dos a l'UCI (ídem). 
Entre el 25 i el 31 d'octubre hi ha-
via 21 ingressats (un a l'UCI), i 19 
en l'interval anterior, en aquest 

cas amb dos en estat crític..

PEr CoMArqUES

La Segarra torna a convertir-se 
de nou en la comarca de Ponent 
amb un risc més alt de rebrot en 
situar-se en 1.159 (143 més que el 
dia abans), ja que el Pallars Sobirà 
va baixar el darrer dia de 1.027 

punts als 855 d'ahir. Per darrere 
de la Segarra hi ha ara la Nogue-
ra, que registra un risc de rebrot 
de 1.046 punts amb un nou incre-
ment. També pugen la Cerdan-
ya (817), el Solsonès (713), el Pla 
d'Urgell (495), i la Ribagorça )41), 
que segueix com l'única comarca 
de Catalunya fora de la zona ver-

Període Confirmats  per 
PCR

Taxa confirmats 
per PCR

Incidència acu-
mulada a 14 dies

Risc de rebrot (*) Rt PCR positius Mitjana edat Ingressos Ingressos UCI Defuncions (**)

Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu Lleida Pirineu

25/10/20 - 31/10/20 1.192 174 325,76 254,93 674,75 565,53 635 426 0,98 0,83 11,87 9,49 44,78 50,25 98 21 29 1 5 4

18/10/20 - 24/10/20 1.277 212 348,99 310,60 610,53 490,81 765 706 1,32 1,48 12,85 9,44 44,23 42,25 71 19 13 2 14 3

11/10/20 - 17/10/20 957 123 261,54 180,21 436,17 322,33 572 493 1,40 1,60 12,06 9,08 43,95 37,94 46 11 10 1 3 2

1/03/20 - 3/11/20 16.590 1.754 4.533,88 2.569,81 12,35 7,12 44,93 46,52 344 4

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

110 23 25 2 17.278 1.921 635 426 344 46

Situació a 3/11/2020

Seguiment epidemiològic

mella d'alt risc.
Per contra, en les darreres ho-

res han millorat el Segrià, les Ga-
rrigues, l'Urgell, l'Alt Urgell, el Pa-
llars Jussà i l'Aran.

Pel que fa a les poblacions, Ba-
laguer és el tercer municipi gran 
de Catalunya amb el risc més alt 
de rebrot (1.596 punts) i el que 
presenta la velocitat de transmis-
sió més alta (1,82). 

LES DADES A CATALUNYA

El risc de rebrot baixa 38 punts 
més en les últimes 24 hores a 
Catalunya i se situa en els 747, 
segons l'última actualització del 
Departament de Salut. La velo-
citat de propagació, l'Rt baixa sis 
centèsimes i se situa per sota de 
l'1, en concret està en 0,96, men-
tre que la incidència a 14 dies 
segueix pujant i se situa ara en 
812,43. 

En paral·lel, s'han declarat 
3.635 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
251.329 des de l'inici de la pandè-
mia. L'11,69% de les proves que 
s'han fet en la darrera setmana 
han donat positiu. També s'ha in-
format de 38 noves morts, amb 
un total de 14.312. Pel que fa a la 
situació als hospitals catalans, hi 
ha 2.732 pacients ingressats per 
covid-19 (+61), 489 dels quals a 
l'UCI (-1).

Des de l'inici de la pandèmia 
s'han confirmat 280.209 casos, 
251.329 dels quals mitjançant 
prova PCR o test d'antígens. Hi 
ha hagut 38 noves morts i el total 
acumulat arriba a les 14.312.

Font: Departament de Salut

risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 25/10 al 31/10)
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L’Ajuntament de Tremp es va su-
mar ahir al manifest Salvem lo 
Pallars, que rebutja la construcció 
d’un macroparc de plantes so-
lars de 700 hectàrees al territori. 
Segons va defensar l’alcaldessa 
Maria Pilar Cases, “nosaltres di-
em sí a les energies renovables, 
però no a tenir carta blanca”. En 

aquest sentit, argumenta que 
s’han de tenir en compte aspec-
tes com “l’impacte paisatgístic, la 
distància entre plantes i les mides 
de cadascuna d’elles, entre d’al-
tres”. Cal tenir en compte que la 
plataforma Salvem lo Pallars està 
recollint signatures en contra. 

D’altra banda, en el ple que es 

va celebrar es va retirar la modifi-
cació del POUM i la suspensió de 
llicències de parcs solars. Com-
promís per Tremp va demanar 
que es retirés de l’ordre del dia 
perquè no hi havia “cap estudi i 

posicionament previ”. En aquest 
sentit, cal recordar que al dar-
rer ple del 5 d’octubre, Compro-
mís per Tremp van posar sobre 
la taula la necessitat d’encarre-
gar un estudi sobre els usos del 
sòl no urbanitzable del municipi 
que permetés poder planificar-lo 
i ordenar-lo a fi i efecte d’integrar 
la transició energètica cap a les 
energies renovables. 

Compromís per Tremp també 
demanaven obrir el debat sobre 
el model energètic i territorial per 
arribar a un consens amb tots els 
ajuntaments de la comarca.

Tremp s’adhereix al manifest 
Salvem lo Pallars, contrari al 
macroparc de plantes solars

Es retira 
del ple una 
modificació 
del POUM

Acaba la temporada de 
vigilància de ramats amb 
sis ovelles mortes per l’os
S’han controlat 3.450 caps de bestiar en el marc  
del programa de prevenció de danys del plantígrad
Lleida
acn
El Departament de Territori ha 
tancat la temporada de vigilàn-
cia dels ramats que té agrupats a 
la zona de presència permanent 
d’os, en el marc de les mesures 
del programa de prevenció de 
danys causats per aquesta es-
pècie. En la zona de presència 
permanent d’os, durant l’època 
d’agrupaments hi ha hagut 6 ove-
lles mortes pel plantígrad. D’altra 
banda, fora dels agrupaments 
dels ramats, s’han registrat 10 
sol·licituds de compensació de 
danys en sectors, com apicultura 
i ramaderia bovina, ovina i cabru-
na. Han estat 4 els ramats agru-
pats i vigilats, a les capçaleres del 
Pallars Sobirà, amb més de 3.450 
caps de bestiar, principalment 
ovelles. S’han destinat 84.000 
euros en la vigilància de ramats a 
la zona de presència permanent 
d’os bru.

En total, s’han registrat 16 ar-
nes danyades per os bru, 15 de 
les quals en zona de presència 
permanent d’os bru i sense pro-
tegir. També s’han produït danys 
a dos cabres i set ovelles en zona 
permanent d’os. Entre aquestes, 
6 ovelles dels agrupaments que 
han quedat aïllades i fora dels 
tancats de protecció nocturns 
dels agrupaments. A més, altres 
sol·licituds continuen encara en 

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu de la cabana de pastor a mig construir 
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tràmit de resolució de l’expedient 
corresponent.

Es tracta dels agrupaments 
de Boldís-Àreu, Bonaigua, Isil i 
Tavascan. Un total de 4 pastors 
i 3 ajudants de pastors (a temps 
parcial), han fet possible aquesta 
protecció, amb el suport de gos-
sos de protecció especialment 
ensinistrats. A més, durant el pro-
jecte s’ha col·laborat amb l’Escola 

de Pastors de Catalunya, amb 4 
alumnes que han fet formació du-
rant la temporada d’estiu.

Quant a la zona de presència 
ocasional d’os bru, per segon any 
consecutiu s’ha treballat amb un 
ramader de la Vall de Boí per a 
l’aplicació de mesures de preven-
ció de danys. El balanç ha estat 
molt bo, i no s’ha registrat cap 
dany en tota la temporada.

El collar GPS que geolocalit-
zava l’os Goiat via satèl·lit es 
va localitzar dimarts a la Riba-
gorça aragonesa. Després de 
quinze dies sense captar cap 
moviment, personal tècnic 
es va desplaçar fins a la zona 
del registre de l’últim senyal 
i va recuperar el dispositiu. 
Es creu que Goiat va perdre 
el collar el 15 d’octubre. El 
dispositiu, que es troba en 
bones condicions, permetrà 
recuperar localitzacions no 
enviades i dades d’activitat 
de l’exemplar dels darrers 
dos anys, segons Territori 
i Sostenibilitat. Goiat serà 
identificable per les marques 
auriculars que porta.

Goiat perd el 
collar GPS que 
el geolocalitzava 
per satèl·lit

El collar va ser trobat dimarts

FOTO: Territori

La Granadella 
es reinventa 
i celebrarà la 
Fira de l’Oli en 
format digital

Pinsos Yak se 
suma al Banc 
d’Aliments de 
la Segarra

Ajuts per a 14 
ajuntaments 
per millores en 
l’enllumenat 

Els dies 12 a 15 de novem-
bre la Granadella celebrarà 
la sisena edició de la Fira de 
l’Oli ‘La Primera premsada. 
Edició virtual’. En aques-
ta edició l’organització ha 
reinventat l’esdeveniment 
amb la finalitat d’adap-
tar-lo i serà virtual. S’han 
suspès algunes activitats 
clàssiques presencials com 
el Concurs de Gravat Ràpid 
i “Happening” artístic, i la 
Cursa i marxa “La Primera 
Premsada”; es manté l’apa-
drinament i presentació de 
l’oli nou.

Pinsos Yak se suma al Banc 
d’Aliments de la Segarra. Es 
tracta d’un programa que dis-
tribueix aliments a les persones 
més desfavorides, cofinançat, 
el 85%, pel Fons d’Ajuda Eu-
ropea per a les persones més 
desfavorides i, en un 15 per 
cent, pel pressupost de l’Admi-
nistració General de l’Estat, que 
comprèn la compra d’aliments 
adquirits al mercat. És una em-
presa familiar, a Sant Guim de 
Freixenet, que es dedica a la 
compravenda de cereals.

Territori i Sostenibilitat ha 
atorgat ajuts per un import 
de 335.658 euros a 14 ajunta-
ments per a actuacions de mi-
llora de l’enllumenat exterior 
realitzades l’any 2020. Es tracta 
de Gavet de la Conca (Jussà), 
Gratallops (Priorat), Àger (No-
guera), la Vilella Baixa (Priorat), 
Poboleda (Priorat), la Vall de 
Boí (Alta Ribagorça), la Figuera 
(Priorat), Cubells (Noguera), la 
Sentiu de Sió (Noguera), Santa 
Pau (Garrotxa), Espot (Sobirà), 
la Guingueta d’Àneu (Sobirà), 
Olot (Garrotxa) i  Pla de Santa 
Maria (Alt Camp).
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