
Període Confirmats per 
PCR

Taxa de confirmats 
per PCR

Incidència 
a 14 dies

Risc de rebrot
(*)

Rt PCR/TA positives Ingressos Defuncions

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

9/11/20 - 15/11/20 885 224 241,86 328,19 574,18 649,05 440 623 0,81 1,03 9,25% 9,73% 93 25 14 3

2/11/20 - 8/11/20 1.216 219 332,32 320,86 679,40 572,86 627 762 0,96 1,44 11,96% 9,13% 124 27 19 2

26/10/20 -1/11/20 1.270 172 347,08 252,00 710,28 569,93 696 445 1,02 0,86 11,97% 8,90% 104 20 11 5

1/3/20 - 18/11/20 18.806 2.224 5.139,49 3.258,42 12,05% 7,49% 382 51

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

 (*) Índex de creixement potencial Font: Departament de Salut

Pacients ingressats actualment Casos confirmats acumulats Risc de rebrot Defuncions
Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran

99 23 19.518 2.401 440 623 382 51

Situació a 18/11/2020

Seguiment epidemiològic

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

21.919
433

LLEIDA
Positius
Morts

325.345
15.318

CATALUNYA
Positius
Morts

1.541.574
42.291

ESPANYA
Positius
Morts

56.909.674
1.360.528

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 140 nous positius (119 
a la plana i 21 al Pirineu), 
però cap altra mort. L'Alt 
Pirineu i Aran té encara 
el pitjor risc de contagi i 
velocitat de transmissió 
entre les regions catalanes, 
i la de Lleida la segona 
pitjor velocitat de 
transmissió (igualada amb 
Metropolitana Sud) i el 
tercer pitjor risc de contagi.

Lleida
ACN/REDACCIÓ
A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats 18.806 casos con-
firmats per PCR o antígens, 116 
més. Són 19.518 si es tenen en 
compte totes les proves (+119). 
Un total de 382 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini-
ci de la pandèmia, les mateixes 
que fa 24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai-
xa 15 punts en les últimes hores 
i se situa en 440. La velocitat de 
propagació baixa una centèsima 
fins al 0,81. La taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 241,86 per ca-
da 100.000 habitants i la incidèn-
cia a 14 dies és de 574,18.

Actualment, hi ha 99 pacients 
ingressats (-7). 

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran registra 2.224 casos 
confirmats per PCR o TA, 21 més, 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 9/11 al 15/11)

La plana de Lleida suma 119 
positius més i 21 l'Alt Pirineu 
i Aran, però sense cap mort
L'Alta Ribagorça ha deixat de ser la comarca de 
Catalunya amb el risc de rebrot més elevat

i 2.401 sumant totes les proves 
(+21). Un total de 51 persones 
han mort des de l'inici de la pan-
dèmia, les mateixes que en l'ante-
rior balanç. El risc de rebrot puja 1 

punt i se situa en 623. 
En paral·lel, l'Rt es manté en 

l'1,03, mentre que la taxa de con-
firmats per PCR és de 328,19 ca-
sos per cada 100.000 habitants. 

La incidència acumulada a 14 dies 
està en 649,05, i hi ha 23 pacients 
ingressats (-1). 

Per comarques, la Ribagorça 
ha deixar de ser la que té pitjor 
risc de rebrot de Catalunya, per-
què ara la supera el Moianès. En 
les darreres hores empitjoren 
l'Aran (ja té el tercer pitjor risc de 
rebrot), el Pallars Jussà, la Cerda-
nya, el Solsonès i el Pla d'Urgell. El 
Pallars Jussà és ara la comarca ca-
talana amb la velocitat de contagi 
més alta (3.19).

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot segueix en 
descens a Catalunya i retrocedeix 
9 punts en les últimes 24 hores, 
situant-se en els 381, segons l'úl-
tima actualització del Departa-
ment de Salut. 

La velocitat de propagació, 
l'Rt, es manté en 0,76, mentre 
que la incidència a 14 dies cau a 
535,34 (ahir era de 546,15 ). 

En paral·lel, s'han declarat 
2.392 nous casos confirmats per 
PCR o test d'antígens (TA), fins als 
294.800 des de l'inici de la pan-
dèmia (325.345). Hi ha hagut 50 
noves morts i el total acumulat 
arriba a les 15.318.

Només la meitat 
de les sales 
de concerts 
obriran dilluns
Les sales de concerts van cele-
brar ahir que el Govern les hagi 
inclòs, "ara sí", en el pla de re-
presa cultural, que en permet 
l'obertura a partir de dilluns 
vinent amb el 50% de l'afora-
ment. La gerent de l'Associació 
de Sales de Concerts de Cata-
lunya (ASACC) va manifestar 
que la mesura va "pel bon ca-
mí" i tindrà d'entrada un efec-
te "psicològic" positiu. Ara bé, 
també va avisar que només la 
meitat de les 85 sales catala-
nes de l'associació es plante-
gen reobrir d'entrada, ja que 
fins que el límit d'aforament no 
s'elevi al 70% a moltes "no els 
surten els números". 

Multat a Lleida per 
saltar-se el toc de 
queda en estar en 
una festa en un pis
La Guàrdia Urbana de Lleida 
es va personar la passada ma-
tinada en un pis de l'avinguda 
Pius XII per les molèsties oca-
sionades per una festa en un 
domicili. Després d'identificar i 
advertir la responsable del pis, 
una jove de 18 anys, hi van tor-
nar una hora més tard en rebre 
l'avís de noves molèsties. Al pis 
hi van trobar de nou la noia, a 
la que van multar per no res-
pectar el descans veïnal, i tam-
bé un jove de 21 anys, a qui 
van fer un acta per incomplir el 
confinament nocturn atès que 
aquella no era el seu domicili. 
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Els cinemes diuen 
que aixecaran la 
persiana "amb 
moltes limitacions"
El president del Gremi de Cine-
mes de Catalunya i membre de 
la plataforma Cultura Segura, 
Camilo Tarrazón, va manifes-
tar que valoren "molt positi-
vament les mesures de flexibi-
lització de l'activitat cultural" 
anunciades ahir pel Govern, 
que cines, teatres, auditoris i 
sales de concerts podran obrir 
a partir de dilluns amb el 50% 
de l'aforament i un màxim de 
500 persones. Tot i això, va dir 
que obriran amb "unes limita-
cions molt importants i amb 
unes restriccions que compro-
meten" la seva viabilitat.
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El Covid dispara 
les compres ‘on 
line’, que creixen 
del 15 al 22%

Pimec portarà els 
testos d’antígens 
directament a les 
empreses

El Covid-19 ha disparat el voum 
de compres en línia a un ritme 
sense precedents. Entre 2009 i 
2019, el mercat ‘online’ a l’Es-
tat va passar de tenir una quo-
ta del 8% sobre el total de les 
vendes a una quota del 15% 
(un increment de set punts 
percentuals). Amb l’esclat de la 
pandèmia, l’increment que va 
trigar una dècada a produir-se 
s’ha repetit en poc més de vuit 
mesos. Segons dades publica-
des pel Banc d’Espanya, el co-
merç ‘online’ ja representa un 
22% de les vendes a l’Estat, una 
xifra que equival a un incre-
ment de set punts percentuals 
respecte a 2019. La institució 
opina que encara hi ha “molta 
incertesa” sobre si la tendèn-
cia es mantindrà un cop acabi 
el confinament, però creu que 
el comerç digital “mantindrà el 
seu dinamisme”.

De fet, al Banc d’Espanya 
assenyala que durant els me-
sos posteriors a les mesures 
de confinament més estrictes 
(passada la primera onada) es 
va detectar una caiguda en el 
comerç ‘online’. 

Pimec va anunciar que portarà 
els testos ràpids d’antígens a 
les empreses. Segons va deta-
llar el secretari general de la 
patronal, Antoni Cañete, els 
testos es faran ‘in situ’ i so-
ta demanda de les empreses, 
que n’hauran d’assumir el cost. 
L’entitat amplia així el projecte 
de portar els testos als polígons 
industrials de Catalunya.

Els expositors 
de Fira de 
Sant Josep 
volen una fira 
presencial
El director de Fira de Mollerus-
sa, Xavier Roure, ha mantingut 
aquesta setmana dues reu-
nions sectorials amb expositors 
de la Fira de Sant Josep per 
tal de copsar les expectatives 
d’aquests i abordar la viabilitat 
del certamen tant a nivell orga-
nitzatiu com de participació.

En la seva valoració, Roure 
va destacar la manifestació per 
part dels assistents de la neces-
sitat de fer fires presencials, da-
vant la qual cosa ha al·ludit a la 
“nostra responsabilitat en co-
mençar a treballar perquè això 
sigui possible”.

Tanca l’escola 
de Salàs de 
Pallars per un 
positiu per 
coronavirus
Ponent tenia ahir 97 grups 
escolars confinats, 12 men-
ys que en les dades d’En-
senyament corresponents 
a dimecres. A més, també 
baixa el nombre de perso-
nes confinades, passant de 
les 2.451 de dia abans a les 
2.173 d’ahir (-278). L’Escola 
Bressol Municipal de Llívia 
(Lleida) continua tancada 
i ahir va tancar l’Escola de 
Salàs de Pallars, ZER Pallars 
Jussà, amb un positiu i 2 
grups confinats (29 perso-
nes).

Les residències de gent 
gran de Mollerussa 
alerten de la manca de 
professionals sanitaris
La Policia Local suma 223 denúncies 
per incompliment de les restriccions
El Comitè d’Emergència Munici-
pal s’ha fet ressò avui de la crida 
feta des dels centres residencials 
de la ciutat, amb els que es man-
té una coordinació constant a tra-
vés de la regidoria d’Acció Social i 
Ciutadania, per poder trobar pro-
fessionals sanitaris que reforcin la 
prestació de serveis assistencials 
que s’ofereixen a les persones 
usuàries. 

En aquest sentit, el perfil dels 
professionals que es demanda 
són persones amb la diplomatura 
d’Infermeria o bé també auxiliars 
d’Infermeria.

La reunió telemàtica va ser 
presidida per l’alcalde de Mo-
llerussa, Marc Solsona, el qual va 
informar que, segons Salut, en la 
darrera setmana s’han registrat 
25 nous casos positius. 

Pel que fa als equipaments 
municipals, s’està a l’espera que 
es publiqui la nova normativa 
anunciada per la Generalitat pel 
que fa al funcionament de les ins-
tal·lacions esportives, educatives 
i culturals per tal de activar-ne el 
funcionament a partir del pròxim 
dia 23. 

També s’obriran els jocs infan-
tils de les zones d’esbarjo, que 
fins ara havien tingut l’ús prohi-
bit.

Quant a les actuacions fetes 
per la Policia Local, ara com ara 
s’han interposat un total de 184 
denúncies per no dur la masca-
reta adequadament posada, 3 
en la darrera setmana, en la qual 
també s’han obert 13 actes per 
no respectar el toc de queda o les 
restriccions de mobilitat del cap 
de setmana, de manera que ja se 
sumen 33 denúncies en aquest 
sentit des que va entrar en vigor 
la normativa. També s’han inter-
posat un total de 6 denúncies per 

fer reunions de més de 6 perso-
nes.

Respecte a l’acompanyament 
telefònic que es fa des del Casal 
per a la Gent Gran i la figura de 
l’Amiga de la Gent Gran a les per-
sones que viuen soles, s’han fet 
un total de 299 trucades els da-
rrers 15 dies, unes trucades que 
han derivat en 44 intervencions 
directes motivades per la sole-
dat, el sentiment d’inseguretat o 
el baix estat anímic de les perso-
nes acompanyades.

FOTO: Quim Rafel (Aj. Mollerussa) / La Policia Local de Mollerussa
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AMB QUI 
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www.turismedelleida.cat
#LleidaCiutat #totelqueestimes
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