4 tema del dia | jueves 26 de noviembre de 2020
conseqüències del covid-19

Quatre persones
hospitalitzades
menys el darrer
dia a Lleida
La regió sanitària de Lleida tenia ahir un total de 136 persones hospitalitzades a causa del
Covid-19, quatre menys que dimarts.
Un total de 54 d'aquests
136hospitalitzats són a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (44 a planta i
10 a l'UCI); altres 25 a l'Hospital
Universitari Santa Maria (22 a
planta i 3 a l'UCI), 50 en centres
privats de la plana de Lleida (48
a planta i 2 a l'UCI), i 7 més es
troben a Hotel Salut Nastasi,
l'equipament on alguns positius de coronavirus han de fer
estada abans de ser donats
d'alta definitivament.

La demarcació té
58 grups escolars
confinats, tres més
que dimarts
Els grups escolars confinats a
les comarques de Ponent pugen lleugerament després de
dies de descens. Ahir eren 58
els grups en quarantena, tres
més que el dia anterior. Això
suposava el confinament de
1.277 persones (1.199 alumnes i 78 professionals), 68 més
que dimarts. Fins ara han donat positiu 1.040 alumnes i
176 professionals. Pel que fa
als centres tancats, a Catalunya només hi ha l'escola de Salàs
de Pallars, que té confinats els
seus dos únics grups.

Empresa obre avui
la nova línia d'ajuts
dedicada al sector
turístic català
El Departament d'Empresa i
Coneixement obrirà aquest dijous la nova línia d'ajuts de 19
milions d'euros destinada a
empreses i autònoms del sector turístic afectats per la covid-19. Segons la publicació del
DOGC, les sol·licituds es podran
tramitar a partir de les 9.00 h a
través del Canal Empresa, seguint un procés en línia "simplificat" i "sense necessitat de fer
cap descàrrega". Els beneficiaris rebran les ajudes en funció
de l'ordre d'arribada, tot i que
la convocatòria no quedarà
tancada quan s'arribi a l'import
global de la línia.

Situació a 24/11/2020

Regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran
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Lleida i l'Alt Pirineu tenen la
velocitat de contagi per sota
de la mitjana de Catalunya
La demarcació suma 120 positius més i una altra
víctima, però el risc de rebrot segueix a la baixa
La demarcació de Lleida
suma 120 nous positius (97
a la plana i 23 al Pirineu) i 1
nova defunció a causa del
coronavirus a la regió de
Lleida. Els índex segueixen a
la baixa, tot i que el Pirineu
encara és la segona regió
sanitària amb el risc de
rebrot més alt, mentre que
Lleida és la segona amb la
velocitat de contagi més
alta.
Lleida
ACN/redacció
A la regió sanitària de Lleida hi ha
acumulats 19.314 casos confirmats per PCR o antígens, 89 més.
Són 20.055 si es tenen en compte totes les proves (97 més). Un
total de 403 persones han mort
per coronavirus des de l'inici de
la pandèmia, una més que fa 24
hores.
Pel que fa al risc de rebrot,
baixa 13 punts en les últimes
hores i se situa en 294, per sota
del registrat la setmana anterior
(479). La velocitat de propagació
es manté en 0,74, mentre que la
setmana anterior era de 0,84. La
taxa de confirmats per PCR/TA està en 163 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és
de 421.
La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.423 casos
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centèsimes fins a 0,74, mentre
que la taxa de confirmats per PCR
és de 303 casos per cada 100.000
habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 651, pels 665
de l'interval anterior. A la regió hi
ha 20 pacients ingressats (+3).
Per comarques, l'Alta Ribagorça és ara la que es troba en pitjor
situació. Té el segon risc de rebrot
més alt de Catalunya i la velocitat
de contagi més elevada, tot i que
amb un valor mitjà-alt. En risc de
rebrot, per darrere hi ha el Jussà,
la Segarra, la Cerdanya, l'Urgell i
el Solsonès.
Dades de Catalunya

Font: Departament de Salut

confirmats per PCR o TA, 22 més,
i 2.601 sumant totes les proves
(23 més). Un total de 56 persones
han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'ante-

rior balanç. El risc de rebrot baixa
11 punts i se en 379. La setmana
del 8 al 14 de novembre estava en
674.
En paral·lel, l'Rt baixa dues

El risc de rebrot continua a la
baixa a Catalunya, retrocedeix 11
punts més en les últimes 24 hores
i se situa en els 262. La velocitat
de propagació, l'Rt, es manté en
0,78, mentre que la incidència a
14 dies cau a 361,72. En paral·lel,
s'han declarat 1.607 nous casos
confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 303.300 des de
l'inici de la pandèmia (334.397
amb totes les proves). arrera setmana han donat positiu. També
s'ha informat de 30 noves morts,
amb un total de 15.654.

