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Els,Mossos 
reforcen. els 

' 
controls á vies 
rópides i AVE pel 
confinament 
ls Mossos d'Esquadra reforc;a
ran els controls a vies rapides 
(AP-7 i AP-2) i AVE per fer com
plir el tancament perimeúal de 
Catalunya. "Ja hem comenc;at 
a fer-ho aquest cap de setma
na, pero especialment sera a 
partir de dema. Detectem cert 
grau d'incompliment de per
sones de la resta de I'Estat i de 
Franc;a, que venen a Catalunya 
en cotxe i tren, sense obeir els 
motius justificats. Hi ha un de
goteig constant d'infraccions", 
va apuntar el comissari deis 
Mossos, Joan Caries Molinero, 
als microfons del 'Via Lliure' de 
Rac1. Sobre la manifestació a 
Barcelona en suport de Pablo 
Hasél -que va acabar amb al
darulls i la crema de diversos 
contenidors- Molinero no va 
descartar "alguna detenció" 
en les properes hores. "Aiguns 
manifestants anaven encaput
xats i ara treballem per deter
minar l'autoria deis incidents", 
ha corroborat el comissari deis 
Mossos d'Esquadra. També va 
precisar que-en ~'ilct-t {je Vox 
ah1r a Girona es va fer un cordó 
de seguretat per evitar enfron
taments: "Hi ha haver empen
tes, llanc;aments, crits i insults. 
Pero la cosa no va anar a més", 
va confirmar Molinero. Sobre 
l'assístencia de la població a 
actes electorals durant el cap 
de setmana, el comíssari deis 

--Mossos va afirmar que molt 
poca gent s'ha desplac;at per 
seguir-ne. 

Els hospitals 
catalans reben 127 
ingressos més i 
seguei.x bai.xant l'Rt 
La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, ha 
baixat dues centesimes i se sí
tua en 0,93, segons el darrer 
balanc; del Departament de Sa
lut. El risc de rebrot també ha 
baixat en les darreres 24 ho
res, en concret 21 punts, i se 
situa ara en 533. En paral·lel, 
la incidencia a 14 dies també 
disminueix, ¡ passa de 611,77-
a 596,04. S'han declarat 1.606 
nous casos confirmats per PCR 
o TA, amb un total de 466.866. 
El 6,44% de les preves de la 
darrera setmana han donat po
sitiu. S' ha informat de 67 noves 
morts i el total és de 19.146. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 30/1/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

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

119 18 27.275 4.793 501 509 135 

Seguiment epidemiologic 

La Regió de Lleida notifica 90 
nous contagis de Covid-19 i una 
defunció des del darrer recompte 
El risc de rebrot baixa 200 punts en una setmana 
a la Plana i es manté a les comarques del Pirineu 
La Regió Sanitaña de Ueida 
va anunciar ahir 90 nous 
contagis de coronavirus 
i 8 a la de I'Ait Pirineu 
i I'Aran. D'altra banda, 
el ñsc de rebrot baixa 
considerablement des de 
l'última setmana. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 26.400 casos con
firmats per PCR/TA, 90 més que 
al recompte anterior. Són 27.275 
si es tenen en compte totes les 
preves {91 més). Un total de 509 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
un més que en !'anterior batane;. 
Entre el 21 i el 27 degeneres van 
notificar 8 defuncions, 12 la set
mana anterior. Hi ha 11.304 vacu
nats de la primera dosi a la regió 
(+17) i 5.059 de la segona (+249). 

Pel que fa al risc de rebrot, es 
manté en 501, per sota del regis
tre de la setmana anterior, que 
era de 548. La velocitat de propa
gació baixa dues centesimes, fins 
a 0,96, mentre que la setmana 
anterior estava en 0,98. La taxa 
de confirmats per PCR/TA esta en 
255 per cada 100.000 habitants, i 
la incidencia a 14 dies és de 529 
(568 en l'interval anterior). El 
6,43% de les proves que es fan 
surten positives. 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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Actualment hi ha 119 pacients 
ingressats als hospitals, 12 més 
que fa 24 hores. Entre el 21 i el 27 
de gener els ingressats eren 123, 
pels 113 del període anterior. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 21/1 al 27 /1) 

Font: Departament de Salut 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i !'Aran acumula 4.566 casos 
confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandemia, 8 més en 
un sol dia, i 4.793 sumant totes 

les proves. Un total de 135 perso
nes han mort des de l'inici de la 
pandemia, cap més que en el dar
rer batane;. El risc de rebrot baixa 
10 punts, fins a 522, mentre que 
la setmana anterior era de 657. Hi 
ha 2.056 vacunats de la primera 
dos {+3) i 1.255 de la segona (+4). 

L'Rt baixa dues centesimes 
fins a 0,92. En l'interval anterior 
estava en 1,08. La taxa de confir
mats per PCR és de 278 per cada 
100.000 habitants. La incidencia 
acumulada a 14 dies és de 580, 
pels 607 de l'intervaf anterior. El 
5,55% de les preves que es fan 
donen positiu. A la regió hi ha 18 
pacients ingressats, els mateixos 
que en !'anterior balanc;. Entre el 
21 i el 27 de gener hi havia 14 in
gressats i es van notificar 2 defun
cions, mentre que en el període 
anterior va ser 9 els hospitalitzats 
i 2 les defuncions. 

PER COMARQUES 

El Pallars Sobira ha passat en 
una setmana a tenir risc "baix" a 
"molt alt", en canvi, fa comarca 
que l'ha aconseguit reduir a "mit
ja-alt" és el Jussa. Les Garrigues 
i el Solsones segueixen també el 
seu descens en l'il')dex de rebrot. 
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