
4 ÉS NOTÍCIA 

Dos morts més 
al pla i les taxes 
continuen creixent 
• El departament de Salut 
va notificar ahir la mort de 
dos persones de més de 80 
anys per la Covid al pla de 
Lleida, mentre que va tornar 
a rebaixar la xifra del total de 
morts del Pirineu, amb 146, 
un menys. Es van registrar 
150 contagis al pla i 21 al 
Pirineu, mentre que el risc 
de rebrot a Ponent va créi
xer 34 punts, fins als 422, i a 
les comarques de muntanya, 
fins als 361 (+15). La veloci
tat de contagi va créixer lleu
ment a les dos zones (vegeu 
la grafica). 

CORONA VIRUS SANITAT 

DAD ES DE LA COVI0-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 
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RISC DE REBROT l RT'" INCIDÉNCIA ACUMULADA 
EN 14DIES 

• . . • . . • . . 
01/04·07/04 422 361 0,87 0,92 475,59 386,24 

25/03-31/03 566 437 1,26 1,08 440,95 397,86 

18/03-24/03 412 388 1,16 0,93 349,33 410,93 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 
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DEFUNCIONS 
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18/0H/03 25/03-31/03 01/()4..07/04 

VACUNATS PRIMERA 1 % PCRITA POSITIVES 
DO SI .. . . .. . . 

12.019 2.090 10,47 9,29 

12.156 2.505 10,73 8,07 

2.626 427 8,65 6,72 

Font: Departament de Salut 

Catalunya supera les 500 persones 
ingressades a I'UCI per Covid-19 
Experts de la UPC adverteixen de l'increment dels casos crítics per la variant 
britanica 11 Estimen que caldra anul·lar operacions, com ja ha fet Lleida 

AGENCIES 1 REDACCIÓ 
1 BARCELONA 1 Els efectes de la Set
mana Santa ja comencen a no
tar-se a Catalunya, després que 
l'augment de contagis de la Ca
vid s'avancés a Lleida, i ahir van 
empitjorar tots els indicadors 
epidemiologics. D'una banda, 
va tornar a créixer la velocitat 
de propagació del virus (Rt) fins 
al 0,91 i el risc de rebrot ho va 
fer en 13 punts, amb 226, men
tre que les UCI van continuar 
omplint-se i van registrar 513 
ingressats, 15 més. 

Segons l'últim balan~ del de
partament de Salut, es van de
clarar 1.651 nous casos de Ca
vid i el 8,15% de les proves de 
!'última setmana va donar posi
tíu. També es va informar de 20 
noves morts i 82 persones van 
haver d'íngressar, per la qual 
cosa hi havia 1.711 persones als 
hospitals catalans. 

A més, el grup d'investigació 
Biocomsc de la Universitat Po
lítecnica de Catalunya (UPC) 
va avisar que creixen un 50 
per cent els contagis que aca
ben a l'UCI, probablement per 
la variant britanica, que és més 
agressiva, i que faria falta més 
que un confinament comarcal 
per baixar la xifra de crítics. En 
declaracions a RAC1, la investi
gadora Clara Prats va augurar 
que a finals d'aquesta setmana o 
principis de la que ve s'arribara 
a la xifra de sis-centes persones 
a l'UCI, la qual cosa implica des
programar activitat. L'hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida 
ja ha suspes operacions, ja que 
les UCI també estan plenes amb 
més de trenta persones. 

La bona notícia pera Prats és 
que l'augment de contagis esta 
sent "suau". 

Dos sanitaris atenen un pacient amb Covid a I'UCI de !'hospital Clínic de Barcelona. 

La vacunació evita un 60 per cent de les morts 
• La investigadora del Bi
ocomsc Clara Prats va expli
car que el grup ha fet una es
timació dels efectes positius 
que ha tingut la vacunació de 
la Covid. Així dones, d'aquí 
a dos o tres setmanes, es po
dría assegurar que les vacunes 
hauran d'haver evitat el60 per 
cent de les morts, el20 per cent 
dels crítics i el30 per cent deis 
ingressats a planta. Pel que fa 
als casos, el percentatge baixa 
al15 per cent. 

De fet, la immunitat entre 

els usuaris de les residencies ha 
erradicat el virus d'aquests cen
tres i a Lleida no es registren 
decessos des de fa més d'un 
mes. A més, segons les últimes 
dades de Salut corresponents 
a dimecres passat, 86 dels 87 
geriatrics de Lleida no tenien 
contagis de Covid, mentre que 
el centre de Malpartit seguía 
classificat coro a taronja (amb 
casos sota control), encara que 
fa més de dos setmanes que no 
hi ha contagis nous. Salut va 
informar de dos positius en 

aquesta residencia, els matei
xos que hi havia el26 de mar~. 
Es tractava de nous ingressos 
que eren a !'hospital. 

Vora 500.000 immunitzats 
Respecte a la campanya de 

vacunació, ahir a Catalunya hi 
havia 462.249 persones queja 
tenien les dos dosis de la vacu
na, per la qual cosa si el ritme 
d'arribada de vacunes segueix 
el seu curs, aviat s'arribara al 
mig milió d'immunitzats. A 
Lleiela són 30.687 persones. 

SEGRE 1 
Dilluns, 12 d'abril del2021 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 40 57 

MORTS ""!(2) 

IMMUNITZATS 7,1~o 
CATALUNYA 

CASOS 6 .262 

MORTS 21.539 

IMMUNITZATS 6,1% 

ESPANYA 

CASOS 47.512 

MORTS 76.328 

·IMMUNITZATS 65% 

MÓN 

CASOS 35.617.191 

MORTS 2.931.191 

IMMUNITZATS 20 

(2) 778 segons l'estadfstica d'AQuAS 

Desallotgen 
una testa al 
Poblenou de 
Barcelona 
1 BARCELONA 1 La Guardia Ur
bana de Barcelona va identi
ficar i va desallotjar dissabte 
a la nit setanta persones que 
celebraven una festa en un 
local del barrí barceloní del 
Poblenou. En un missatge a 
Twitter, la Guardia Urbana 
va explicar ahir diumenge 
que es tractava d"'una fes
ta íl·legal on no es respecta
ven" les mesures de segu
retat i prevenció davant de 
la pandemia de la Covid-19. 

En aquesta actuació la 
Guardia Urbana va ínter
posar un total de cinc de
núncies administratives al 
local on transcorria la tra
bada, i 210 denúncies més 
als desallotjats per diverses 
infraccions. 

La CUP vol 
que el Govern 
catala intenti 
comprar vacunes 
1 BARCELONA 1 La diputada de la 
CUP-NCG Laia Estrada va 
reclamar al Govern de la Ge
neralitat que intenti adqui
rir vacunes i "s'encari" amb 
l'Estat per "defensar la salut 
del conjunt de la població". 
"Ens sembla incomprensible 
que Madrid ens passi la ma 
per la cara intentant exercir 
més sobirania", va mani 
festar, i es va preguntar per 
que Catalunya no ha inten
tat "des del primer moment" 
aconseguir vacunes coro sí 
que ha fet la Comunitat de 
Madrid. A més a més, veu 
"intolerable" que les vacu
nes que s'han financ;at amb 
diner públic no arribin o ho 
facin tard. 
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