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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Catalunya suma 
80 iRgressos més, 
però el risc de 
rebrot baixà 
lleugerament 
La velocitat de propagació de la 
covid, I'Rt, ha pujat a 0,93, una 
centèsima més que en les últi
mes 24 hores, segons el darrer 
balanç del Departament de Sa
lut. 
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El risc de rebrot en canvi 
baixa fins als 592 (-9). En pa
ral·lel, la incidència a 14 dies 
passa de 682,89 a 667,67. S'han 
declarat 1.966 nous casos con
firmats per PCR o TA, amb un 
total de 448.080 (483.972 casos 
amb totes les proves). El 7,08% 
de les proves de la darrera set
mana han donat positiu. S'ha. 
informat de 165 noves morts, 
tot i que el total es manté en 
18.557 perquè Salut no les ha 
pogut incorporar al registre per 
un error informàtic. Hí ha 3.038 
pacients ingressats amb covid, 
80 més que fa 24 hores, i 684 
persones a I'UCI, 9 més. Els va
cunats amb la primera dosi són 
176.625 (+405) i 7.345 amb la 
segona (+451). 

L'Aran frega els 3.000 punts 
de risc de rebrot i a l'Urgell 
és on més creixen els positius 

Pel que fa a I'Rt, en les últi
mes 24 hores puja a 0,93. Amb 
la nova actualització se situa 
per sota del valor de la set
mana anterior, quan estava en 
1,33. la incidència a 14 dies és 
de 667,67 entre ellS i el 21 de 
gener, per sobre dels 621,13 de 
l'interval anterior (8·14 de ge
ner). Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
(TA), en el període del 15 al 21 
de gener n'hi va haver 23.645, 
xifra inferior a l'interval ante
rior (27.950). 

Ponent suma 118 casos i cap mort a l'espera que 
Salut actualitzi avui les defuncions de tres dies 

Únicament una 
persona vacunada 
el darrer dia a les 
terres de Lleida 
El darrer balanç de Salut cons
tata que només una persona ha 
estat vacunada durant la darre
ra jornada a les comarques de 
Ponent. Es tracta d'una perso
na de la regió sanitària de l'Alt 
Pirineu i Aran que va rebre la 
segona dosi del vaccí. 

D'aquesta manera, són 322 
les persones de l'Alt Pirineu i 

La variació de casos més 
important en la darrera 
setmana comptabilitzada 
(del15 al 21 de gener) ha 
estat a l'Urgell, amb un 
8,97%, a causa dels 158 
casos registrats en aquests 
set dies. 
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El risc de rebrot torna a pujar a 
l'Aran. Ho fa en 29 punts, de ma
nera que es manté com la comar
ca catalana que té aquest indica
dor més alt. També puja de nou a 
les Garrigues, que és ara la terce
ra comarca amb el risc més ele
vat, i al Solsonès, que torna estar 
per sobre dels 1.000 punts. 

I és que el risc de rebrot s'ha 
incrementat en la darrera jorna
da a pràcticament totes les co
marques de Ponent. Només hi ha 
un descens al Segrià, l'Alt Urgell, 
els dos Pallars i la Cerdanya. Ara 
mateix, el Pallars Sobirà és l'única 
comarca catalana en zona verda. 

LA DEMARCACIÓ 

Aran que ja han rebut les dues - la demarcació de Lleida suma 
dosis, nombre que s'eleva a 118 nous casos de Covid (92 a la 
958 a la regió sanitària de Llei- regió sanitària de Lleida i 26 a l'Alt 
da. Pel que fa a la primera do- Pirineu), però cap nova mort a 
si, fins al balanç d'ahir de Salut l'espera que Salut incorpori en el 
s'havia administrat a 10.810 balanç d'avui les defuncions dels 
persones a la regió de Lleida i a dies 23 i 24, no registrades per un 
1.835 a la del Pirineu. error en el sistema .informàtic. El 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MON 
I 

_Po_s_iti_·u_s ___ ..;3:..0;:;.:•;.::;9...:4.=:.0 _Po_s_in_·u_s ----=4=8.:.3•:.:9:...:.7=2 _Po_s_iti_·u_s _ __:2::.::•.::.59.::.3.::.·;;:.3.::.8::2 Positius 100.159.571 
Morts 622 Morts 18.557 Morts 56.208 Morts 2.146.363 -------------

Pirineu té la velocitat de contagi 
més alta de Catalunya, i la regió 
de lleida, la tercera més elevada. 

A la regió de lleida hi ha 25.462 
casos confirmats per PCR/TA, 91 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
dellS/1 al 21/1) 
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més. Són 26.305 si es tenen en 
compte totes les prove (92 més). 
No hi ha cap nova mort a l'espera 
de l'actualització d'avui. 

Pel que fa al risc de rebrot, 

baixa 5 punts i se situa en 501, 
per sota del registrat la setma
na anterior, que era de 600. la 
velocitat de propagació puja a 
0,96, una centèsimes més, men
tre que la setmana anterior esta
va en 1,23. la taxa de confirmats 
per PCR/TA està en 258 per cada 
100.000 habitants, i la incidència 
a 14 dies és de 533 {498 en l'inter
val anterior). 

El 6,12% de les proves que es 
fan donen positiu. 

la regió sanitària de l'Alt Piri
neu i l'Aran registra 4.416 casos 
confirmats per PCR o TA, 26 més, i 
4.635 sumant totes les proves (26 
més). No hi ha cap altra mort, a 
l'espera de l'actualització. 

El risc de rebrot baixa 21 punts 
fins a 588, mentre que la setma
na anterior era 'de 561. En pa
ral·lel, I'Rt puja tres centèsimes, 
fins a 1'1,07. En l'interval anterior 
estava en 0,94. la taxa de confir
mats per PCR és de 279 per cada 
100.000 habitants. la incidència 
acumulada a 14 dies és de 551, 
pels 593 de l'interval anterior. 

El 6,21% de les proves donen 
positiu. A la regió hi ha 9 perso
nes ingressades, una més que en 
l'anterior balanç. 
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