
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

16/11/20 - 22/11/20 583 208 159,33 304,74 408,02 649,05 280 381 0,73 0,74 7,20% 10,10% 80 19 17 4

9/11/20 - 15/11/20 910 235 248,69 344,30 581,56 665,16 457 666 0,83 1,07 9,23% 9,68% 93 25 17 3

2/11/20 -8/11/20 1.218 219 332,87 320,86 679,67 572,86 627 760 0,96 1,44 11,96% 9,12% 124 27 19 2

1/3/20 - 25/11/20 19.401 2.452 5.302,09 3.592,46 11,77% 7,67% 403 56

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

68 20 20.146 2.631 280 381 403 56

Situació a 25/11/2020

Seguiment epidemiològic

conSeqüèncieS deL covid-19

22.777
459

LLEIDA
Positius
Morts

335.979
15.657

CATALUNYA
Positius
Morts

1.605.066
44.037

ESPANYA
Positius
Morts

60.977.100
1.431.780

MÓN
Positius
Morts

La demarcació de Lleida 
suma 121 nous positius 
de Covid-19 (91 a la plana 
i 30 al Pirineu), però cap 
defunció. El Pirineu passa 
a ser la regió sanitària 
catalana amb el risc de 
rebrot més alt. Per contra, 
Lleida i el mateix Pirineu 
són la segona i quarta regió, 
respectivament, amb la 
velocitat de contagi més 
baixa.

Lleida
ACN/redACCió
A la regió sanitària de Lleida hi ha 
acumulats 19.401 casos confir-
mats per PCR o antígens, 87 més. 
Són 20.146 si es tenen en comp-
te totes les proves (91 més). Un 
total de 403 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de 
la pandèmia, les mateixes que fa 
24 hores. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai-
xa 14 punts en les últimes hores 
i se situa en 280, per sota del re-
gistrat la setmana anterior (457). 
La velocitat de propagació baixa 
una centèsima fins a 0,73. La taxa 
de confirmats per PCR/TA està en 
159 per cada 100.000 habitants i 
la incidència a 14 dies és de 408.

La regió sanitària de l'Alt Pi-
rineu i l'Aran registra 2.452 casos 
confirmats per PCR o TA, 29 més, 
i 2.631 sumant totes les proves 

Font: Departament de Salut

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 16/11 al 22/11)

L'Alta Ribagorça i el Jussà, 
les dues comarques catalanes 
amb un risc de rebrot més alt
La demarcació de Lleida suma 121 positius i el 
Pirineu és la regió amb més perill de nous brots

(30 més). Un total de 56 persones 
han mort des de l'inici de la pan-
dèmia, les mateixes que en l'ante-
rior balanç. El risc de rebrot puja 2 
punts i queda fixat en 381. 

En paral·lel, l'Rt es manté en 
0,74, mentre que la taxa de con-
firmats per PCR és de 305 casos 
per cada 100.000 habitants. La in-
cidència acumulada a 14 dies està 

en 649, pels 665 de l'interval an-
terior. A la regió hi ha 20 pacients 
ingressats (ídem).

Per comarques, l'Alta Ribagor-
ça passa a tenir el risc de rebrot 
més alt de Catalunya, seguida pel 
Pallars Jussà. A més, la Ribagor-
ça té la velocitat de contagi més 
elevada entre les comarques ca-
talanes (1,85), i el Jussà la que té 
la pitjor taxa setmanal de con-
firmats per PCR/antígens, amb 
701,27, a causa dels 87 positius 
detectats els darrers set dies.

DADES DE CATALUNYA

El risc de rebrot continua a la 
baixa a Catalunya, retrocedeix 6 
punts més en les últimes 24 ho-
res i se situa en els 256. La veloci-
tat de propagació, l'Rt, baixa una 
centèsima i se situa en 0,77, men-
tre que la incidència a 14 dies cau 
a 356,45. En paral·lel, s'han decla-
rat 1.469 nous casos confirmats 
per PCR o test d'antígens (TA), 
fins als 304.769 des de l'inici de 
la pandèmia (335.979 amb totes 
les proves). El 6,80% de les proves 
de la darrera setmana han donat 
positiu. També s'ha informat de 
3 noves morts, amb un total de 
15.657. 

Simón: "Jo 
celebraré el 
Nadal, però 
amb seguretat"
El director del Centre de Coor-
dinació d'Alertes i Emergències 
Sanitàries, Fernando Simón, 
va afirmar ahir que ell pensa 
celebrar el Nadal, però que ho 
farà "amb les màximes me-
sures de protecció". Ho va dir 
com a resposta a si pensa que 
és sensat dur a terme aques-
tes celebracions en el marc de 
la pandèmia. Simón va afir-
mar que té "l'esperança" que 
l'impacte sigui "el menor pos-
sible", però va alertar que per 
aconseguir-ho "cal ser cautes". 
Va explicar que la situació sani-
tària millora en general, però 
va recordar que s'està lluny de 
la situació que es voldria.

Ponent té un grup 
escolar confinat 
menys, però 14 
persones més
Els grups escolars confinats 
a les comarques de Ponent 
baixen lleugerament. Ahir eren 
57 els grups en quarantena, un 
menys que el dia anterior. Tot 
i això, el nombre de persones 
confinades puja fins a 1.291 
(+14), 1.214 de les quals són 
alumnes i 77 professionals. Fins 
ara han donat positiu 1.054 
alumnes (+14) i 179 professio-
nals (+3). Pel que fa als centres 
tancats, a Catalunya ara n'hi ha 
tres, un dels quals és l'escola 
de Salàs de Pallars, que té con-
finats els seus dos únics grups, 
amb 26 alumnes en quarante-
na.
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es manté en 136 el 
nombre de persones 
hospitalitzades a 
Lleida per covid 
Els hospitals de la Regió Sani-
tària de Lleida tenen 136 ingres-
sats per Covid-19, la mateixa xi-
fra que dimecres. Segons dades 
de Salut, a les UCI dels centres 
hospitalaris hi continuen ha-
vent 15 persones ingressades 
en estat crític. La distribució 
d'aquests pacients correspon a 
52 a l'Hospital Arnau de Vilano-
va, dels quals 42 són a planta i 
10 a l'UCI, 25 a l'Hospital Santa 
Maria, dels quals 22 a planta i 
3 a l'UCI, 52 en centres privats, 
dels quals 50 planta i 2 a l'UCI, i 
7 a l'Hotel Salut Nastasi.
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E l 25 de novembre de 1960 van matar a Pàtria, Minerva 
i Maria Teresa, les germanes Mirabal, per estar en con-
tra del dictador Rafael Leonidas Trujillo i l’any 1981, 21 

anys després, neix un moviment feminista a l’Amèrica Llatina, 
commemorant la data de la mort de les germanes com el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona. 
Malauradament, tot i que ja han passat 39 anys, no s’ha avan-
çat tot el que ens hagués agradat.
Sembla mentida que en el segle XXI encara existeixi una soci-
etat patriarcal on es cregui en la superioritat de l’home envers 
la dona i que exerceixi l’opressió i el control sobre ella, tant 
en l’àmbit familiar, laboral o social, mitjançant una violència 
no només física, sinó també sexual i psicològica, una violència 
que vulnera els drets fonamentals de la dona com a persona. I 
és que avui dia, encara se’ns pregunta per què s’ha de dedicar 
la totalitat d’un dia a la violència de gènere envers la dona. Està 
clar que hem de tenir en compte que la violència de gènere 
existeix en ambdós sexes, però no podem passar per alt que 
hi ha una mitjana anual de vuit víctimes mortals per violència 
masclista a Catalunya en els últims anys. Si mirem les dades a 

Catalunya el passat 2019, veiem que de 13.162 denúncies per 
violències masclistes, només hi ha 5.657 detinguts. Hem de 
pensar que la resta són denúncies falses? No, pensem en do-
nes que per por no han acabat de tirar endavant la denúncia, 
amenaces que han acabat en morts, en pèrdues, o en males 
gestions dels cossos de seguretat...
I  no cal dir que aquest any, amb el confinament durant la pan-
dèmia ha incrementat els nivells d’inseguretat i de violència 
dins de les llars. L’aïllament és un risc molt alt per a les dones 
que estan confinades amb els seus agressors i també per als 
seus fills i filles, ja que han perdut els pocs espais de llibertat 
i contacte que encara tenien. Per això i més que mai, és im-
portantíssim assumir la responsabilitat social que tenim amb 
les nostres veïnes, familiars, conegudes i desconegudes que 
pateixen algun tipus de violència masclista, no podem invi-
sibilitzar-les. Creiem que hem d’incidir en la coeducació dels 
nostres fills i filles, els hem d’educar en la igualtat, sinó es re-
petirà generació darrera generació el mateix model patriarcal 
que porta a la submissió de la dona envers  l’home, ja que no 
naixem amb els estereotips ja incorporats, sinó que els anem 

adquirint  amb la socialització de les nostres vides, això fa que 
apareguin les desigualtats. 
Però cal que ens impliquem totes i tots per garantir els drets 
de les dones en tots els seus àmbits i aconseguir la igualtat 
d’oportunitats. Hem de treballar per la coeducació, per la pre-
venció i detecció de la violència i per una atenció i suport a 
les víctimes. Hem d’eliminar i revertir totes aquelles desigual-
tats, conductes i creences que atempten contra la integritat 
de les dones. Avui, un any més, commemorem aquest dia. 
Perquè fa anys que dones valentes van iniciar aquesta lluita,  
tot i que hem recorregut un llarg camí, malauradament enca-
ra ens queda molt per poder exhaurir la violència, sobretot 
masclista, de la nostra societat. És una xacra terrible, moltes 
dones són vexades, famílies destruïdes, i filles i fills que viuen 
la violència dins la seva mateixa llar.
Hem d’implicar-nos, tots i totes, i deixar de ser còmplices. 
Hem de fer desaparèixer les diferències, i hem d’aconseguir 
que la violència contra la dona deixi de ser una pandèmia glo-
bal. No defallirem, no abaixarem la guàrdia, prometem que 
continuarem amb la lluita, una lluita que és de totes i tots. 
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la veu dels lectors: 
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Laura Rabasa // Tremp
El Covid també va a la muntanya

E l Pallars Jussà, situat al nord de Lleida és un indret idíl-
lic. Segurament molts lectors el coneixeu pels seus pai-
satges, per l’aire pur i per la gent que el caracteritza. La 

realitat més desconeguda és la necessitat de personal sanitari 
que s’està vivint aquest últims dies amb la pandèmia i això es 
tradueix amb les llargues i ampliades jornades laborals a les 
quals han de sobreviure els sanitaris, afrontant el cansament 
i sense perdre la concentració, mentre segueixen al peu de la 
lletra cada un dels passos protocol·laris. Això és el que escol-
tem a la TV o al anar a comprar el pa, però poc conscient és la 
societat dels sentiments que viuen aquests valents, que han 
de carregar cada dia amb aquesta motxilla. El desgast que 
suposa no sol és físic, també és psicològic i emocional amb 
el pànic a infectar-se o a infectar els seus propers, desenca-
denant por i distanciament en el seu entorn familiar i social. 
Cada cop que surto al carrer se’m trenca el cor una i una altra 
vegada en veure que encara es produeixen concentracions 
de gent; persones que no utilitzen mascareta o cap tipus de 
protecció. Què han après aquestes persones des de març? 
Poc s’hauran plantejat la realitat que es viu a l’hospital i al 
geriàtric de Tremp on es busca personal (podeu contactar i 
enviar el vostre currículum) com a tants altres llocs. 
Hem de ser conscients que un petit detall com respectar la 
distància o quedar amb una persona en lloc de 10 pot marcar 
la diferència per moltíssima gent, no només prevenint la dis-
persió del virus sinó també la salut física i mental dels nostres 

sanitaris. És d’ells de qui depenem tant tu, com jo o els teus 
pares. Si no hi ha sanitaris no hi ha solució al Covid. Gràcies 
mama, a tu i a tots els teus companys i companyes que esteu 
a primera línia, gràcies per ser tant forts i per lluitar ajudant 
les persones que més ho necessiten en aquest moments, sou 
l’orgull de tots.

Jeannine Abella // Advocada. Polítiques 
d’igualtat de Junts Pallars Jussà 
25 N

F a 20 anys que el 25 de novembre és el Dia Internacio-
nal per a l’eliminació de la Violència envers les dones. 
20 anys! I quant hem avançat? Molt. Entre altres, hem 

guanyat visibilitat del problema que tenim com a societat. 
Avui totes les xarxes seran de color lila i homes i dones ens 
bolcarem a llençar un missatge en record a les assassinades i 
de suport a les víctimes. Positiu i necessari però, i què més? 
Avui us convido a reflexionar. Que fem cadascun de nosaltres 
per aconseguir que algun dia aquest Dia nomes sigui història 
d’atrocitats passades?
Estem vivint una època on el feminisme ha agafat un paper 
rellevant al carrer i a la política. Avancem cap a la igualtat 
efectiva entre gèneres. Resulta preocupant que, coincidint 
amb aquesta embranzida feminista, aquells que neguen la 
violència envers les dones han irromput amb força a les ins-
titucions polítiques d’arreu. Allò que semblava aparcat i abo-
lit, torna. Tenim feina. Avançar es resumeix en dues coses: 
equació i lleis que persegueixin agressors i protegeixin vícti-

mes. Educació des del minut 0 a les llars i les escoles. Hem 
de ser capaços de no mostrar la desigualtat en la qual no-
saltres, com a societat, hem estat educats. Passem pantalla! 
Mostrem als nostres fills i filles que cada persona neix lliure 
i ho ha de continuar sent sempre, i que la clau per estimar 
sempre és el respecte. Que ningú es propietat de ningú. Que 
tots i totes estem capacitats per arribar a on ens proposem 
amb independència del sexe o del gènere... Llibertat i respec-
te. Sembla elemental però sovint hi ha trets socials que no ho 
reflecteixen. 
La regulació legal s’ha anat adaptant, però encara queda 
molt per millorar. Les víctimes a l’hora de denunciar encara 
tenen por. No tenen la sensació que la Llei sigui prou ràpida, 
eficaç i que sobretot els hi garanteixi que, un cop interposada 
la denúncia, estan fora de perill. Cada cop són més les denún-
cies però les necessitem totes.
Allà on no arriba la llei, hi hem d’arribar nosaltres. Com? Es-
coltant, no normalitzant, no traient importància a qualsevol 
acte de violència per petit que sigui “vols dir que n’hi ha per 
tant?”, no dubtant “i si va confosa?”, no culpabilitzant “és 
que ella també te tela”, no protegint l’agressor “ell no sem-
bla d’aquests”, no perpetuant “espera’t una mica a veure què 
passa”. Suport, suport i més suport a totes aquelles dones 
valentes que decideixen explicar la seva situació. 
La sensació de no estar sola es fonamental per les denúncies.  
I fins aquí. Un sentit record a totes les que malauradament ja 
no són amb nosaltres. A les víctimes que han patit i a les que 
pateixen, ànims i força. Alceu la veu. Abolir la violència mas-
clista és feina de tots, homes i dones. Alcem la veu.
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No defallirem! ANNA BELLÓ/ TONY TORRELLES / ANAIS CAMARASA
GRUP DE TREBALL PER LA IGUALTAT DE CORBINS ACTIU-AM
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Neixen 15 polls de trenca durant 
l’any 2020 a Lleida, l’únic indret 
de la península on es reprodueix
Aquesta espècie migratòria està en situació crítica
Lleida
ACn
Un total de quinze polls de tren-
ca (Lanius minor) han nascut en 
llibertat enguany a Lleida, a la fin-
ca de Torreribera. És l’únic indret 
de la península Ibèrica on aques-
ta espècie migratòria en situació 
crítica es reprodueix entre la pri-
mavera i l’estiu, després que s’ex-
tingís el 2002 de l’Empordà, i el 
2010 d’Osca. 

Segons el darrer informe del 
projecte de conservació d’aques-
ta espècie, aquest any han estat 
quatre les parelles que han criat, 
i dels quinze polls, deu han acon-
seguit volar. L’any passat una so-
la parella reproductora va acon-
seguir fer volar tres polls. D’altra 
banda, aquest 2020 han arribat a 
Catalunya tretze trenques, essent 

la segona taxa de retorn d’exem-
plars joves més alta des de fa on-
ze anys, només superada per la 
del 2010.

Les dades s’inclouen en l’últim 
informe de balanç elaborat per 
l’Associació Trenca, en el marc del 
projecte de conservació d’aques-

ta espècie que promou el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat. 

El projecte, en marxa des del 
2007, també inclou la cria en cap-
tivitat, amb el suport del Centre 
de Fauna de Vallcalent, la Funda-
ció Biodiversitat del Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic i el Zoo de Barcelo-
na. La trenca és un ocell catalogat 
com a espècie en situació crítica 
ja que es troba en perill imminent 
d’extinció a la península.

Pel que fa a la reproducció en 
captivitat, durant la temporada 
de cria del 2020, s’ha constatat 
el naixement de fins a 74 polls al 
Centre de Cria de la trenca a Vall-
calent, a Lleida, procedents de 
l’estoc captiu, gairebé com l’any 
anterior (71). 

FoTo: marc Gálvez (TreNca) / Imatge d’una parella de trenca

El conseller d’Empresa i Conei-
xement, Ramon Tremosa, va 
visitar ahir la nova planta foto-
voltaica l’Espassera, ubicada a 
Talarn. En el marc de la visita 
el conseller va assenyalar que 
“plantes com aquesta obren el 
futur que necessitem d’ener-
gies renovables, en aquest cas 
fotovoltaica, molt adaptat a les 
necessitats que tenim sobre el 
terreny”. En relació als diferents 
projectes d’instal·lació de plan-

tes fotovoltaiques a la comarca 
del Pallars Jussà, va voler adre-
çar un “missatge de tranquil·li-
tat a la gent del Pallars”, asse-
gurant que “no hi haurà en cap 
cas una generalització massiva i 
descontrolada d’instal·lacions” 
a la comarca. “No hi haurà barra 
lliure”, ha reblat. En aquest sen-
tit, va recordar que “la Genera-
litat ha constituït una ponència 
d’energies renovables” que des-
carta molts projectes. 

Tremosa assegura que no 
“hi haurà barra lliure” de 
plantes solars al Pallars Jussà

FoTo: / el conseller d’empresa va visitar una planta a espassera

La candidata a les primàries de 
Junts per Catalunya, Laura Borràs, 
va protagonitzar aquest dimecres  
una trobada amb representants 
del món agrícola i ramader de les 
comarques de Lleida, per tal de 
recollir les principals demandes i 
preocupacions del sector. Borràs 
va defensar que “des de l’Admi-
nistració Pública hem de vetllar 
perquè els pagesos i ramaders 
del nostre país es guanyin la vida 

d’una forma digna i no hagin de 
pagar per treballar”. Des del seu 
punt de vista, aquest és un sec-
tor “puntal en l’economia de les 
terres de Lleida” i s’ha d’apostar 
d’una forma “ferma” per garantir 
la continuïtat dels negocis famili-
ars. Durant la visita, Borràs també 
va mantenir diferents trobades 
virtuals, entre les quals destaca la 
de càrrecs electes de la província 
de Lleida.

Laura Borràs visita Lleida   
i defensa la necessitat  
de vetllar per la pagesia

FoTo: JxcaT/ La candidata a les primàries durant la seva visita a Lleida

Les Borges aprova 
reduir enguany un 
35% la quota d’IAE 
a dotze empreses
El ple extraordinari de l’Ajunta-
ment de les Borges Blanques va 
aprovar ahir la declaració d’es-
pecial interès o utilitat munici-
pal d’una dotzena d’empreses 
ubicades a la capital garriguen-
ca, les quals ho han sol·licitat 
dins del termini per a poder ob-
tenir, tal i com preveuen les or-
denances fiscals, una reducció 
del 35% de la quota tributària 
de l’IAE, per aquest any 2020.

El Conselh Generau 
dotarà de productes 
frescos setmanals al 
Banc dels Aliments

El Conselh Generau d’Aran po-
sarà en funcionament aquests 
dies un nou servei al Banc d’Ali-
ments per a dotar-lo setmanal-
ment de productes frescos per 
a repartir entre les famílies que 
depenen del servei. La infraes-
tructura necessària s’ha acon-
seguit també gràcies a l’adqui-
sició per part de Mercadona 
d’un refrigerador.

Jaume Moya 
encapçala 
la llista d’En 
Comú Podem

L’actual portaveu d’En Comú 
Podem a les terres de Lleida, 
Alt Pirineu i Aran, Jaume Moya, 
encapçalarà la llista per Lleida 
de la formació a les eleccions 
del 14-F al Parlament. Moya 
encapçala una llista de consens 
promoguda a tota la demar-
cació per a les primàries que 
havien de decidir la candida-
tura lleidatana al Parlament, 
però en absència de cap altra 
candidatura, serà ratificada en 
l’assemblea prevista pel 6 de 
desembre. El número 2 de la 
candidatura serà per a Carla 
Galeote, de la Confluència Jove 
de Lleida.

FoTo: acN / És l’actual 
portaveu a les Terres de Lleida

cfarre
Resaltado
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