
Cent milions de 
contagis d~Sprés 
de ser declarat 
una em_ergéncia 
sanitaria global 
El Covid-19 deixa ja més de 
100 milions de contagis i més 
de dos milions de morts un 
any després que I'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) la 
declarés emergencia de salut 
pública internacional. Va ser la 
sisena vegada que l'organitza
ció declarava el maxim nivell 
d'alarma al món des que a en
trar en vigor el Reglament Sa
nitari Internacional el 2005. En 
aquel l moment s'havien con
firmat només 7.818 casos, la 
majoria a la Xina, pero el virus 
ja s'havia detectat a 18 pa"isos 
més. Un any després, practi
cament ningú ha aconseguit 
superar les disrupcions econo
miques i socials de la pande
mia 1 ara tothom té esperan~a 
en la vacunació com a princi
pal estrategia per sortir de la 
crisi en el proxim any. "Fa un 
any vaig dir que el món tenia 
una finestra d'oportunitat per 
prevenir la propagació del nou 
virus: alguns van escoltar la cri
da, d'altres no", lamentava di
vendres el director general de 
I'OMS, Tedros Adhanom, sense 
assenyalar ningú en particular. 
Aquest bioleg eritreu s'ha con
vertit en una de les cares de la 
pandemia, i també en una de 
les figures internacionals cen
tre de les crítiques per la ges
tió de la crisi sanitaria, espe
cialment durant l'aparició del 
virus a la Xina, ja que quan es 
va declarar !'emergencia el país 
asiatic era l'epicentre del virus. 

L'Rt es manté a 
0,95 i el risc de 
rebrot baixa a 554 a 
tot Catalunya 
La velocitat de propaga ció de la 
covid-19, I'Rt, segueix estanca
da a 0,95, segons el darrer ba
lan~ del Departament de Sa lut. 
El risc de rebrot ha baixat en 
les darreres 24 hores, en con
cret 19 punts i se situa ara en 
554. En paral·lel, la incidencia a 
14 dies baixa i passa de 629,38 
a 611,77. D'altra banda, s'han 

... declarat 3.334 nous casos co~ 
firmats per PCR o TA, amb un 
total de 465.260. El 6,48% de 
les proves de la darrera set
mana han donat positiu. S'ha 
informat de 31 noves morts al 
sistema informatic i el total és 
de 19.079. 

.... 
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Situació a 29/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

(',¡.;ients ingrl.'ssats .Ktu.llmc-nt C.bos contirm.Hs acumula!' Ri~c di.' rehrot Defuncions 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

107 18 27.184 4. 508 135 

Seguiment epidemiologic 

Baixa la xifra d'ingressats per 
Covid a Lleida i cau el risc de 
rebrot a l'Alt Pirineu i Aran 
Les comarques de la Plana de Lleida mi lloren els 
seus indicadors i baixa a 0,98 la velocitat de contagi 
la demarcació de lleida 
suma 169 nous casos de 
Covid-19, pero es manté la 
xifra de morts respecte els 
darrers dles, tant al Pirlneu 
com a la Plana. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats 26.310 casos confir
mats per PCR/TA, 140 més. Són 
27.184 si es tenen en compte 
totes les preves. Un total de 508 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia 
(ídem). Entre el 20 i el 26 de ge
ner es van notificar 12 defunci
ons, 9 la setmana anterior. Hi ha 
11.287 vacunats de la primera 
dosi a la regió (+193), i 4.810 de 
la segona (+1.145). 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 10 punts i se situa en 501, per 
sota del registrat la setmana an
terior, que era de 525. La veloci
tat de propagació baixa una cen
tésima, fins a 0,98, mentre que la 
setmana anterior estava en 0,99. 
La taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 255 per cada 100.000 
habitants, i la incidencia a 14 dies 
és de 521 (540 en l'interval ante
rior). El 6,24% de les preves que 
es fan surten positives. 

Actualment hi ha 107 pacients 
ingressats als hospitals, 16 menys 
que fa 24 hores.~Entre el20 i el26 
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Positius 

Morts 
31.969 Positius 

Morts 

de gener els ingressats eren 129, 
pels 113 del període anterior. 

Per la seva banda, la regió sa
nitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acu
mula 4.558 casos confirmats per 

501.803 _Po_s_iti_u_s ---=2~.7-'4:..::3..:..:.1:..:1=9 Positius 102.849.959 
19.079 Morts 58.319 Morts 2,221,750 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 20/1 al 26/1) 

Font: Departament de Salut 

PCR o TA des de l'inici de la pan
demia, 24 més, i 4. 785 sumant 
totes les proves. Un total de 135 
persones han mort des de l'inici 
de la pandemia, cap més que en 

el darrer balan~. El risc de rebrot 
baixa 27 punts, fins a 532, men
tre que la setmana anterior era 
de 628. Hi ha 2.053 vacunats de 
la primera dosi (+50) i 1.251 de la 
segona (+467). 

En paral·lel, I'Rt baixa tres cen
tesimes fins a 0,94. En l'interval 
anterior estava en 1,05. La taxa 
de confirmats per PCR és de 279 
per cada 100.000 habitants. La in
cidencia acumulada a 14 dies és 
de 575, pels 595 de l'interval an
terior. El 5,85% de les proves que 
es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 18 pacients in
gressats, 2 més que en !'anterior 
balan~. Entre el 20 i el 26 de ge
ner hi havia 13 ingressats i es van 
notificar 2 defuncions, mentre 
que en el període anterior van 
ser 14 els hospitalitzats i 3 defun
cions. 

PER COMARQUES 

Malgrat que el risc de rebrot 
ha baixat de mitja a tot el Pirineu, 
la sistuació al Pallars Sobita em
pitjora timidament, ja que durant 
els darrers dos dies ha passat de 
risc "baix" a "mitja-baix". Les Gar
rigues, per la seva banda, segueix 
reduint el seu alt índex. 
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