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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

La demarcació de Lleida registra
dos morts en un dia per primer
cop des de l’inici de la pandèmia
Una de los dos víctimes té relació amb el brot de la residència
d’Àger mentre els decessos a tot l’Estat espanyol sumen 1.720
Lleida
REDACCIÓ/ACN
La demarcació de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran va registrar ahir dos
víctimes mortals per coronavirus
en un sol dia per primer cop des
de l’inici de la pandèmia. Aquests
dos morts se sumen a les tres
persones que ja havien perdut la
vida la setmana passada a causa
del covid-19. Una de los persones
mortes ahir té relació amb el brot
detectat aquesta setmana passada a la residència d’Àger. Per altra
banda, els casos positius a les comarques de Lleida van baixar ahir
fins als 14 segons dades del Departament de Salut i en total són
163 els contagis a la demarcació.
De les 81 persones que estan
ingressades en centres lleidatans,
45 es troben ingressats a l’Arnau
de Vilanova de Lleida (HUAV), 35
dels quals estan estables a planta
i 10 es troben a l’UCI. 18 persones
més estan ingressades a l’Hospital Santa Maria de Lleida, 16 de
les quals estan estables a planta
i 2 es troba a l’UCI. La resta estan sis en centre privats, quatre
a l’Espitau dera Val d’Aran, sis a
l’Hospital del Pallars, un al Sant
Hospital de la Seu d’Urgell i un a
l’Hospital de la Cerdanya.
Per la seva banda, l’Estat acumula 1.700 morts i frega els
29.000 casos de covid-19, segons
les últimes dades del Ministeri de
Sanitat. En total, han perdut la
vida 1.720 persones, 394 en les
últimes hores. Hi ha 28.572 contagiats, 3.646 casos positius més.
Es tracta d’un increment del 14%,
inferior al d’aquest dissabte, que
va ser del 24%. En tot el territori estatal hi ha 1.785 pacients ingressats a l’UCI, 173 més que ahir.
A la Comunitat de Madrid es concentren 9.702 casos i s’ha superat el llindar dels mil morts, amb
1.021 decessos. Per darrere se
situa Catalunya, amb 5.925 positius, 1.221 casos nous d’ahir, i 245
persones que han perdut la vida
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L’Hospital comarcal de Tremp va completar ahir el trasllat de vuit pacients de llarga estada i
considerats vulnerables a l’Hotel Alegret de Tremp. Dissabte es va instal·lar tot el material mèdic
necessari per la correcta atenció dels pacients i ahir es va traslladar els malats amb ambulàncies.
Amb això es busca protegir els malalts considerants de risc i alhora alliberar llits per si són necessaris
davant¡t un increment de contagis de coronavirus. L’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, va
explicar que els treballadors de l’Ajuntament s’encarreguen de portar-los els àpats corresponents a
les seves hores. A l’Hotel s’hi desplacen també un metge, tres torns d’infermeria i un cel·lador que
garanteixen que els pacients tindran la mateixa atenció que al mateix centre hospitalari. Per la seva
banda, el Consell Comarcal del Pallars Jussà a posat a disposició dels sanitaris material del banc
d’ajudes tècniques com baranes de llit i taules mòvils. / FOTO: Ajuntament de Tremp

DOS MORTS I 14 NOUS
CONTAGIS A LLEIDA
La demarcació va
registrar ahir dos nous
morts per coronavirus i
ja són cinc les víctimes a
Lleida. Els nous contagis
d’ahir van ser 14.
1.720 VÍCTIMES
MORTALS A L’ESTAT
L’Estat espanyol ja
comptabilitza 1.720
víctimes mortals del
coronavirus i 28.572
contagiats.
MADRID SUPERA ELS
1.000 MORTS
La Comunitat de Madrid
va arribar ahir als 1.020
morts i ja compta amb
9.702 contagiats.
CATALUNYA SUMA
1.221 CASOS
Catalunya suma 1.221
contagis i ja són 5.925 i
els morts per covid-19
ascendeixen ja a 245
PRIMER MORT A
ANDORRA
Andorra va informar ahir
de la primera port per
coronavirus, un home de
88 anys amb múltiples
afeccions respiratòries
prèvies i que va arribar a
l’hospital en estat crític.

més que ahir. A Catalunya hi havia ahir 298 persones a l’UCI, les
mateixes que dissabte. Per la seva
banda, a Igualada s’han acumu-

tracta d’un home de 88 anys que
va ingressar a l’hospital en fase
terminal i que tenia múltiples patologies respiratòries.

L’Hospital Comarcal del Pallars completa
el trasllat de vuit pacients a l’Hotel Alegret

des de l’inici de la pandèmia. L’autonomia on les unitats de cures
intensives estan més ocupades
és Madrid amb 834 persones, 67

lat 228 positius i 32 persones han
mort. També el Govern d’Andorra va informar ahir de la primera
mort per coronavirus al país. Es

