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Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

CAsos ConfirmAts Amb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Des de l’inici de la pandèmia

lleida

CAsos                          59.073
morts 870(2)

immunitzAts         72,2%

catalunya

CAsos              1.005.034
morts                        24.026
immunitzAts          74,3%

eSpanya(3)

CAsos                     5.019.255
morts         87.462
immunitzAts      79,26%

món

CAsos             247.932.129
morts                     5.019.613
immunitzAts                        39,35%

DAtA risC DE rEbrot rt(1) inCiDènCiA ACumuLADA 
En 7 DiEs

vACunAts PrimErA 
Dosi % PCr/tA PositivEs

LLEIDA PIRINEU LLEIDA PIRINEU LLEIDA PIRINEU LLEIDA PIRINEU LLEIDA PIRINEU

24/10-30/10 148 150 1,31 2,18 65,58 47,45 717 155 3,79 2,63

17/10-23/10 97 51 1,05 0,94 45,52 20,13 943 140 2,64 1,55

10/10-16/10 101 93 1,08 1,23 45,25 33,07 828 129 2,81 1,77
(1) Taxa de reproducció efectiva del virus                Font: Departament de Salut

(2) 890 segons l’estadística d’AQuAS
(3) % de pauta completa dels majors de 12 anys

agèncieS/m. marquèS

❘ LLEIDA ❘ El Govern ha aprovat 
l’ús del certificat Covid per ac-
cedir a banquets, celebracions 
com casaments i actes socials 
en hotels i restaurants amb ball 
en espais tancats. Aquesta és la 
principal novetat de les mesu-
res de contenció aprovades ahir 
en el marc del Procicat, que en 
línies generals impliquen pror-
rogar catorze dies les vigents 
des del 22 d’octubre.

El conjunt de mesures s’en-
viarà al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), 
ja que l’ús del certificat Covid 
requereix l’aval judicial previ. 
Fins ara, aquesta eina s’utilit-
za per accedir als locals d’oci 
nocturn, després de rebre prè-
viament l’aval del tribunal. Des 
del Govern no descarten ampli-
ar-lo a altres sectors, com l’hos-
taleria, la cultura o l’esport, si 
repunten els casos de Covid.

La pròrroga de les mesures 
comporta mantenir la prohibi-
ció de menjar i beure al carrer 
entre la 01.00 i les 06.00 hores i 
la prohibició de vendre alcohol 
a les botigues de conveniència 
entre les 22.00 i 06.00.

Respecte a la pandèmia, la 
incidència va seguir pujant ahir 
a Lleida, amb un risc de rebrot 
de 148 punts (+5) al pla i de 150 
(+14) al Pirineu, mentre que a 
Catalunya era de 56 (+1). En 
el conjunt del territori es van 
notificar 468 casos, 41 a Po-
nent i 2 al Pirineu, i 10 víctimes 
mortals, cap a Lleida. 

El nombre d’ingressats va 
tornar a pujar fins als 27, amb 
tres més. Un d’ells era un nen 
de 0 a 9 anys, mentre que a 
l’UCI hi havia cinc persones 
(+1). En canvi, al Pirineu hi 
havia un hospitalitzat, tres 
menys, i a Catalunya 339 (-1), 

Certificat Covid en bodes i actes 
amb ball en restaurants i hotels
La Generalitat envia la proposta al Tribunal Superior de Justícia perquè li doni llum 
verda || Hospitalitzat a Lleida un nen de 0 a 9 anys infectat per coronavirus

86 a l’UCI (+1). D’altra banda, 
totes les residències de Lleida 
es mantenen lliures de casos 
de Covid per segona setmana 
consecutiva.

Anàlisi de la Covid al Pirineu
Així mateix, el Govern va 

anunciar que Catalunya forma 
part d’un projecte europeu de 
mobilitat sostenible Last Mi-
le, en què juntament amb al-
tres països, desenvoluparà al 
Pirineu un projecte per ana-
litzar l’impacte de la Covid en 
la mobilitat en zones rurals 
turístiques.

n En la primera onada de la 
Covid, el nombre de diagnòs-
tics de càncer es van reduir a 
Espanya més d’un 21%, xifra 
que representa unes 30.000 
persones, i en setanta-cinc 
hospitals es va comprovar 
que es van duplicar les morts 
per infart i es van reduir en 
un 40% els tractaments, se-
gons l’estudi Impacte de la 
Covid-19 en els no Covid 

fet per quaranta-sis societats 
científiques mèdiques de la 
Federació d’Associacions Ci-
entificomèdiques (Facme). Al 
seu torn, el CatSalut va recla-
mar en un manifest mante-
nir els fons Covid de l’Estat 
per al 2022 amb l’objectiu de 
“garantir l’activitat assisten-
cial necessària” i fer-se càr-
rec de la despesa derivada 
de la gestió de la pandèmia.

La primera onada va reduir un 21% 
els diagnòstics de càncer a Espanya

❘  LLEIDA ❘  Només un de cada 
tres alts càrrecs de gestió de 
docència i invest igació de 
les vint-i-dos universitats de 
territoris de parla catalana que 
formen part de la Xarxa Vives 
està ocupat per dones, segons 
un informe fet públic ahir. 

Aquest s càr recs són el s 
deganats, les direccions d’escola 
de doctorat i els vicerectorats 

de docència i investigació. No 
obstant, l’estudi constata que 
la Universitat de Lleida gairebé 
dobla aquest percentatge, ja que 
un 60 per cent està ocupat per 
dones, la qual cosa la converteix 
en líder entre les universitats 
públiques, només superada per 
la privada Cardenal Herrera, 
de València. A escala global, la 
presència de dones sí que està 

equilibrada en la coordinació 
d’estudis de grau, postgrau i 
doctorat, càrrecs no remunerats 
i no reconeguts per a la promoció 
professional. L’informe també 
destaca que només un 31 per 
cent de les universitats han 
inclòs la formació de gènere 
com a competència comuna a 
tots els graus. La Universitat 
de Lleida (UdL) és una de les 

La udL, líder en alts càrrecs  
de gestió ocupats per dones
De docència i investigació, i és pionera en formació de gènere

universitats xarxa vives leS clauS

Poques matèries de gènere
❚Un informe de la Xarxa Vives 
constata que només el 31% de 
les seues 22 universitats ofereix 
formació de gènere com a com-
petència comuna als graus. La 
Universitat de Lleida és una de 
les que sí que l’ofereixen.

Demana més esforç
❚ És per això que la Xarxa Vives 
demana crear estudis de gènere 
“obligatoris o fonamentals”.

Alts càrrecs acadèmics
❚ Les dones ocupen el 60% dels 
alts càrrecs de docència i inves-
tigació a la UdL, líder en aquest 
aspecte.

que sí que l’han incorporat. Per 
això, la Xarxa Vives demana 
i nc rement a r  l a  for mac ió 
en gènere en els estudis de 
grau de forma “obligatòria o 
fonamental”. En el cas concret 
de la UdL, el 26% dels graus 
que ofereix (12 d’un total de 
46) inclouen assignatures de 
gènere als currículums, de les 
quals sis són obligatòries i 10 
optatives i és la quarta després 
de la Pompeu Fabra, la URV 
i la Jaume I de Castelló. En 
canvi, en els postgraus de la 
UdL només dos dels 36 que 
ofereixen tenen matèries de 
gènere obligatòries, mentre que 
cap dels doctorats imparteix 
un programa especialitzat en 
gènere.

El PP i veïns del 
secà demanen 
no ampliar un 
tram de vorera

partits

❘ LLEIDA ❘ El portaveu del grup 
municipal del PP, Xavi Palau, 
va criticar ahir que l’equip de 
govern “imposi” als veïns i 
comerciants de l’avinguda 
de Sant Pere l’ampliació de 
dos metres de la vorera entre 
els números 37 i 55. Palau 
va assegurar que “no ha es-
tat un projecte consensuat 
ni consultat amb els veïns 
que generarà problemes de 
mobilitat a la zona i perju-
dicis als veïns”. És per això 
que Palau va dir que “els ve-
ïns han demanat paralitzar 
l’obra i proposen que si el que 
la Paeria pretén és millorar 
els accessos a l’escola Torre 
Queralt, que ho faci obrint 
les portes que donen a la pla-
ça de La Rioja”.

La Paeria preveu 
reobrir aquest 
mes les seues 
llars de jubilats

col·lectius

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament obri-
rà les llars municipals de 
jubilats a partir de mitjans 
d’aquest mes. Així ho van 
assegurar ahir fonts muni-
cipals després que diverses 
associacions de jubilats de la 
ciutat reclamessin l’obertura 
d’aquests equipaments, que 
des del març del 2020 que 
estan tancats. S’ha de recor-
dar que la setmana passada 
la Generalitat va autoritzar 
obrir els centres per a la ter-
cera edat al 100% d’afora-
ment i diverses associacions 
de jubilats van criticar que 
la Paeria no havia donat se-
nyals per reobrir els seus, 
que veuen “vitals per a mol-
ta gent que viu sola”.


