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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situa&ió a 8/_1/202) 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

Lleida P~ineo i Aran Lleida Pirineo i Aran - Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineo i Aran 

104 30 24.068 4.161 474 129 

Seguiment epidemiologic 

L'Alt Urgell, el Pla d'Urgell i 
l'Aran freguen els mil punts 
de risc de rebrot el darrer dia 
La demarcació suma 157 positius i el risc de rebrot 
s'incrementa de nou a les dues regions sanitaries 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA (*) La demarcació de lleida va 
sumar ahir 157 positius més 
de Covid (120 a la plana i 
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37 al Pirineu), pero no hi va 
haver cap nova defunció. 

Morts 603 Morts 17 .54'i Morts 51.874 Morts 1.928.252 
------~~ 

El risc de rebrot torna a 
pujar tant a la plana com 
al Pirineu, on és el més alt 
de les regions sanitaries 
catalanes. la velocitat de 
contagi, en canvi, es manté · 
igual que el dia abans a 
totes dues regions. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
23.244 casos confirmats per PCR 
o antígens, 116 més. Són 24.068 
si es tenen en compte totes les 
proves {120 més). No hi ha hagut 
cap nova defunció. 

Pel que fa al risc de rebrot, pu-
ja 20 punts i se situa en 466, per 
sobre del registrat la setmana an
terior, que era de 418. La velocitat 
de propagació es manté en 1'1,1S, 
mentre que la setmana anterior 
estava en 1,20. La taxa de confir
mats per PCR/TA esta en 217 per 
cada 100.000 habitants, i la inci-
dencia a 14 dies és de 411 (348 
en l'interval anterior). El 10,2S% 
de les proves donen positiu. 

Amb aquestes dades, la regió 
de Lleida continua com la zona de 
Catalunya que té els indicadors 
més favorables, tant pel que fa al 

risc de rebrot com per la velocitat 
de contagi. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran registra 3.9SO casos 
confirmats per PCR o'TA, 33 més, i 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del30/12 al 

5/1) 

Font: Oepartament de Salut 

4.161 sumant totes les proves (37 
més). Tampoc no hi ha hagut cap 
nova defunció. 

El risc de rebrot puja 17 punts 
i se situa en 1.077, mentre que 

(*) Les últimes dades corresponen a divendres 

la setmana anterior estava en 
683. En paral ·lel, I'Rt es manté en 
1'1,43. En l'interval anterior estava 
en 0,83. La taxa de confirmats per 
PCR és de 398 per cada 100.000 
habitants. La incjdencia acumula
da a 14 dies és de 751, pels 831 
de l' interval anterior. L'11,72% de 
les proves que es fan donen po
sitiu. A la regió hi ha 30 persones 
ingressades (+ 1). 

PER COMARQUES 

La situació ha empitjorat prac
ticament a totes les comarques 
en les darreres hores, amb un re
punt del risc de rebrot. 

L'índex s'ha incrementa! a to
tes les comarques de Lleida ex
cepte a la Segarra, la Cerdanya i el 
Pallars Sobira, on ha baixat, i I'Aita 
Ribagon;:a, on es manté igual que 
el darrer dia. Amb les dades de 
l'últim balan¡; de Salut, les comar
ques que tenen una situació pit
jor són - a banda de la Cerdanya
el Pla d'Urgell, I'Ait Urgell i I'Aran, 
que superen els 900 punts, a més ' 
de les Garrigues, que passa deis 
800. Pel que fa a la velocitat de 
contagi, les Garrigues, els dos Pa
llars i I'Aita Hibagor¡;a superen els 
2 punts. 

El risc de rebrot 
puja fins a 640 a 
Catalunya, amb 
3.801 casos nous 
La velocitat de propagació de 
la covid-19, I'Rt, baixa lleuge
rament a Cata lunya, segons 
les últimes dades del Depar
tament de Salut. Ho fa dues 
centesimes, d'1,46 a 1,44. El 
risc de rebrot sí que creix, ho 
fa 2S punts, fins als 640, així 
com la incidencia a 14 dies, 
que passa de 437,12 a 462,91. 
S'han declarat 3.801 nous ca
sos confirmats per PCR o test 
d'antígens (TA), cosa que eleva 
la xifra total a 390.417 (424.94S 
casos amb totes les proves). El 
10,42% de les proves de la da
rrera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 60 noves 
morts i el tota 1 és de 17 .S45_. 
Hi ha 2.3S6 pacients ingressats 
als hospitals amb covid-19, 1S7 
més que fa 24 hores. També 
augmenta el nombre de pa
cients a I'UCI, que ja són 4S9 
{30 més). El total de vacunats 
és de S3.343, 16.229 més que 
fa 24 hor.es. 

El risc de rebrot era de 391 
entre el 23 i el 29 de desembre 
i puja a 640 en l'últim ínter
val. Pel que fa a I'Rt, baixa de 
1'1;46 a 1'1,44. La setmana an
terior estava en 1'1,05. La inci
dencia a 14 dies és de 462,91 
entre el 30 de desembre i el S 
de gener, per sobre deis 390,12 
de l' interval anterior (23-29 de 
desembre). Pel que fa als casos 
confirmats, en el període del 
30 de desembre al S de gener 
n'hi va haver 19.84S, xifra supe
rior a l'interval anterior, quan 
se'n van declarar 1S.927. 

Salut preveu 
arribar a 600 
pacients a les UCI 
en els propers dies 
El secretari general de Salut, 
Marc Ramentol, va reconeixer 
ahir que tot fa indicar que en 
els propers dies i setmanes 
s'arribara als 600 pacients a 
I'UCI· a Catalunya, com en el 
pie de la segona onada, un mo
ment en que "es compromet 
una part important de la part 
assistencial no Covid". 

En declaracions a Rae 1, 
Marc Ramentol va indicar, 
pero, que no hi ha hagut repunt 
pels dies de Nada l. Tampoc s'ha 
notat de moment l'efecte de la 
celebració de Cap d'Any, pero 
encara és d'hora per descar
tar-he del tot. 
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