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L'Rt baix9 a O, 92 
i el risc de r~brot 
a 519 amb 104 
ingressats a 
tota Catalunya 
La velocitat de propagació del 
Covid-19 'a Catalunya, I'Rt, bai
xa una centesima i se situa en 
0,92, segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. El 
risc de rebrot també ha baixat 
en les darreres 24 hores, en 
concret 14 punts, i se situa ara 
en 519. En paral-lel, la inciden
cia a 14 dies també disminu
eix, i passa de 596,04 a 586,46. 
S'han declarat 2.371 nous ca
sos confirmats per PCR o TA, 
amb un total de 469.237. El 
6,56% de les proves de la dar
rera setmana han donat posi
tiu. S'ha informat de 85 noves 
morts i el total és de 19.231. 
Hi ha 2.977 pacients ingres
sats amb covid-19 als hospitals 
catalans, 104 més. Els vacu
nats amb la primera dosi són 
189.460 (+464) i 63.439 amb 
la segona (+4.151).EI risc de 
rebrot era de 626 entre el 15 i 
el 21 de gener i baixa a 519 en 
l'últim interval. Pel que fa a I'Rt, 
en les últimes 24 hores ha bai
xat de 0,93 a 0,92. Amb la nova 
actualització es manté per sota 
del valor de la setmana ante
rior, quan estava a 0,95. La in
cid€mcia a 14 dies és de 586,46 
entre el 22 i el 28 de gener, per 
sota deis 688,87 de l'interval 
anterior (15-21 de gener). Pel 
que fa als casos confirmats per 
PCR o tests d'antígens (TA), en 
el període del 22 al 28 de gener 
n'hi va haver 20.344, xifra infe-

· rior a l'interval anterior, quan 
se'n van declara 24.796. 

Les UCI dels. 
hospitals de Ponent 
arriben als 40 
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El nombre de persones ingres
sades amb Covid-19 a les UCI 
deis hospitals de Ponent ja ar
riba a la quarantena, després 
que aquest cap de setmana 
hagi augmentat en 4 el volum 
de pacients crítics. Segons da
des del Departament de Salut, 
els ingressos van a la baixa i n'hi 
ha set menys que divendres, de 
manera que el total se situa en 
177 persones. L'Hospital Arnau 
de Vilanova hi ha 92 hospitalit
zats, deis quals 63 a planta i 29 
a I'UCI i el Santa Maria hi ha 28 
hospitalitzats, deis quals 20 a 
planta i 8 a I'UCI, són els cen
tres amb més ingressos. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 31/1/2021 
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 

17 121 27.444 4.814 508 l" 
~-- 529 135 

Seguiment epidemiologic 

El Departament de Salut confirma 
20 noves defuncions per Covid al 
Pla de Lleida des de l'últim balan\ 
Puja el risc. de rebrot i la incidencia acumulada a 
Ponent i baixa I'Rt a les comarques del Pirineu 
La Regió Sanitaria de 
Ueida va anunciar ahlr 20 
noves defuncions respecte 
al recompte anterior. 
Els indicadors també 
empitjoren amb una pujada 
de l'índex de rebrot, mentre 
que al Pirineu la situació 
millora tímidament. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la Regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 26.565 casos con
firmats per PCR/TA, 165 més que 
amb el recompte anterior. Són 
27.444 si es tenen en compte to
tes les proves (169 més). Un to
tal de 529 persones han mort per 
coronavirus des de l'inici de la 
pandemia, 20 més que en !'ante
rior balan~. Entre el 22 i el 28 de 
gener es van notificar 21 defun
cions, 14 la setmana anterior. Hi 
ha 11.376 vacunats de la primera 
dosi a la regió (+72) i 5.913 de la 
segona {+854). 

Pel que fa al risc de rebrot, pu
ja a 508, encara per sota del re
gistre de la setmana anterior, que 
era de 552. La velocitat de pro-

- pagació es manté a 0,96, men
tre que la setmana anterior es
tava en l. La taxa de confirmats 
per PCR/TA esta en 255 per cada 
100.000 habitants, i la incidencia 
a 14 dies és de 535 (562 en l'in
terval anterior). 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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Actualment hi ha 121 pacients 
ingressats als hospitals, 2 més 
que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 
de gener els ingressats eren 123, 
pels 121 del període anterior. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 22/1 al 28/1) 

Font: Oepartament de Salut 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran acumula 4.588 ca
sos confirmats per PCR o TA des 
de l'inici de la pandemia, 22 més, i 
4.814 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 43 punts, fins 
a 479, mentre que la setmana an
terior era de 637. Hi ha 2.056 va
cunats de la primera dosi, els ma
teixos, i 1.257 de la segona (+2). 
L'Rt baixa cinc centesimes fins a 
0,87. En l'interval anterior estava 
en 1,11. La taxa de confirmats per 
PCR és de 261 per cada 100.000 
habitants. La incidencia acumula
da a 14 dies és de 559, pels 573 
de l'interval anterior. El 4,96% de 
les proves que es fan donen po-
sitiu. . 

A la regió hi ha 17 pacients in
gressats, un menys que en !'ante
rior balan~. Entre el 22 i el 28 de 
gener hi havia 16 ingressats i es 
van notificar 2 defuncions, men
tre que en el període anterior va 
ser 9 els hospitalitzats i 2 les de
funcions. 

PER COMARQUES 

El Pallars Jussa és !'única co
marca de tota Catalunya que no 
té un " risc alt", en canvi a la Val 
d'Aran i el Solsones les xifres se
gueixen disparades i superen els 
1.000 punts. 
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