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Els indicadors 
baixen de nou a 
Catalunya, pero 
puja el nombre 
d'hospitalitzats 
El risc de rebrot era de 296 en
tre el 16 i el 22 d'abril, i baixa a 
275 en l'últim interval. Pel que 
fa a I'Rt, baixa dues centesimes 
i se situa en 1,01, per sota de 
1'1,03 de la setmana anterior. 
La incidencia a 14 dies és de 
274,16 entre el23 i el29 d'abril, 
per sota deis 286,31 de !'ínter
val anterior. En paral·lel, la inci
dencia a 14 dies també baixa i 
passa de 277,07 a 274,16. 

S'han declarat 1.315 nous 
casos confirmats per PCR o TA. 
Des de l'inici de la pandemia 
s'han confirmat 653.486 casos, 
deis quals 604.722 per PCR/TA. 
Pel que fa a les morts, s'han 
sumat 6 de noves, per un total 
de 21.901 en tota la pandemia: 
13.927 en centres hospitalaris 
o sociosanitaris (+6), 4.563 en 
residencies (ídem), 1.172 en 
domicilis (ídem) i 2.239 noclas
sificables (ídem). 

Hi ha 1.625 pacients ingres
sats als hospitals, 35 més que 
en el balan~ anterior, i 479 per
sones a I'UCI, les mateixes que 
24 hores abans. 

Durant !'última setmana 
analitzada s'han fet 135.714 
proves PCR i 48.283 tests d'an
tígens, deis quals un 6,25% han 
donat positiu, inferior al valor 
de l'interval anterior (6,41%). 
La mitjana d'edat de les per
sones positives se situa en els 
36,76 anys. Entre el 23 i el 29 
d'abril s'han declarat 97 defun
cions. 

Espanya registra 
16.353 positius i 77 
defuncions des de 
divendres passat 
Espanya va registrar 16.353 
nous positius de Covid-19 des 
de divendres, fet que deixa la 
xifra global en 3.540.430 des 
de l'inici de la pandemia. Pel 
que fa a les defuncions, n'hi ha 
hagut 77 més, i ara la xifra és 
de 78.293. Madrid encap~ala 
els contagis en els últims 7 dies 
amb 11.374 casos, seguida de 
Catalunya amb 9.998. En ter
cer lloc hi ha Andalusia, amb 
7.558, i la segueix el País Base, 
amb 4.977. Des de l'inici de la 
pandemia, Madrid és on més 
contagis s'han acumulat, amb 
685.903, per davant de Catalu
nya, amb 588.394. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 02/05/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~lt Pirineu i Aran 

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

111 23 37.059 6.876 360 641 148 

Seguiment epidemiologic 

Lleida ostenta ara la velocitat 
de transrnissió més baixa de 
Catalunya, i el Pirineu puja a 1 
La demarcació suma 134 nous positius, pero hi ha 13 
hospitalitzats menys que divendres passat a la plana 
El risc de rebrot va caure 
ahir 32 punts a la regió 
sanitaria de Ueida i se 
situa a 360, per sota del 
registre de la setmana 
anterior, quan era de 581. 
la velocitat de propagació 
baixa quatre centesimes i 
se situa ara en o,n, la més 
baixa de catalunya. Per 
contra, I'Ait Pirineu té el risc 
de rebrot més alt del país. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 
La demarcació de Lleida va sumar 
ahir 134 nous positius (120 a la 
regió sanitaria de Lleida i 14 a la 
de I'Alt Pirineu i Aran), pero cap 
altra defunció, de manera que el 
total de morts es manté en 789. 

A la regió sanitaria de Ueida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandemia, 35.951 casos confir
mats per PCR/TA, 121 més. Són 
37.059 si es tenen en compte to
tes les proves (120 casos més). 
No s'ha comunicat cap defunció. 

La taxa de confirmats per PCR/ 
TA esta en 181 per cada 100.000 
habitants i la incidencia a 14 dies 
és de 457. El 8,12% de les proves 
que es fan surten positives. 

Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics i 
privats de la Regió Sanitaria de 
Lleida van baixar ahir a 166, tret
ze menys que divendres passat. 

LLEIDA CATALUNYA ES PAN YA 
1 

Positius 43.935 Positius 
----------~~== 
Morts 789 Morts 
------------~~ 

Els pacients crítics a les UCI també 
van baixar fins a 33, dos menys. 

Per centres, I'Arnau de Vila
nova té 99 hospitalitzats per Co
vid-19, deis quals 75 a planta i 24 

653.486 _Po_s_iti_u_s __ __:::;3.:..:.540;_:;.;:;.;;..•4;;;::30;.;:;. Positius 153.831.344 
21.901 Morts 78.293 Morts 3.220.599 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del23/4 al 

29/4) 

Font: Departament de Salut 

a l'UCI; el Santa Maria, 20, deis 
quals 14 a planta i 6 a I'UCI, i els 
hospitals privats tenen 47 hos
pitalitzats per coronavirus, 44 a 
planta i 3 a l'UCI. 

La regió sanitaria de I'Alt Piri
neu i I'Aran acumula 6.530 casos 
des de l'inici de la pandemia, 14 
més, i 6.876 sumant totes les pro
ves (14 casos més). No hi ha ha
gut cap altra defunció. 

El risc de rebrot cau 5 punts, 
fins a 423 (el més alt de Catalun
ya), mentre que la setmana an
terior era de 464. L'Rt puja cinc 
centesimes fins a l. En l'interval 
anterior estava en 0,84. La taxa 
de confirmats per PCR o TA és de 
191 per cada 100.000 habitants. 
La incidencia a 14 dies és de 415. 
El7,70% de les proves que es fan 
donen positiu. Hi ha 23 pacients 
ingressats (+2). 

Per comarques, el Solsones 
(amb 1.450 punts), el Pallars So
bira (amb 1.021) i I'Aran (amb 
720 tot i la millora deis dos da
rrers dies) encap~alen el risc de 
rebrot a Catalunya. En canvi, mi
lloren notablement la Noguera, 
el Pla d'Urgell i la Cerdanya. La 
Segarra empitjora lleugerament i 
passa a ser zona taronja. 

La Vall d'Aran continua amb la 
velocitat de contagi més alta del 
país {2.13) i és l'única comarca 
que se situa en zona vermella en 
superar els dos punts. 
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