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Bdixen el risc 
de rebrot i 11RT a 
Catalunya, pero 
puja el nombre 
d1ingressats 
La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, va 
baixar a 0,86, dues centesimes 
menys, mentre que el risc de 
rebrot també es va red u ir a 210 
(-11), segons el darrer balan~ 
del Departament de Salut. Hi 
ha 1.397 pacients ingressats als 
hospitals, 27 més que en el ba
lan~ anterior, i 441 persones a 
I'UCI, 2 menys que fa 24 hores. 

El risc de rebrot era de 290 
entre el 23 i el 29 d'abril, i bai
xa a 210 en l'últim interval. Pel 
que fa a I'Rt, baixa dues cente
simes i se situa en 0,86, per so
ta de 1'1,03 de la setmana ante
rior. La incidencia a 14 dies és 
de 244,39 entre el 30 d'abril i el 
6de maig. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens, 
en el període del30 d'abril al6 
de maig n'hi va haver 8.139. Ai
xo situa la taxa de confirmats 
per PCR/TA en 105,26 casos 
per cada 100.000 habitants, 
per sota del període anterior 
(139,13). Durant !'última set
mana s'han fet 136.797 proves 
PCR i 45.074 tests d'antígens, 
deis quals un 5,12% han donat 
positiu. La mitjana d'edat de les 
persones positives se situa en 
els 36,21 anys. 

Des de l'inici de la pandemia 
s'han confirmat 663.004 casos, 
deis quals 613.039 per PCR/TA. 
Pel que fa a les morts, se n'ha 
sumat S de noves, per un total 
de 21.989 en tata la pandemia. 

Espanya registra 
13.984 nous positius 
i 103 defuncions des 
de divendres passat 
Espanya ha registrat 13.984 
nous positius de covid-19 des 
de divendres, fet que deixa la 
xifra global en 3.581.392. Pel 
que fa a les defuncions, des de 
l'últim informe n'hi ha hagut 
103, i ara la.xifra és de 78.895. 
Madrid encap~ala els contagis 
en els últims 7 dies amb 8.426 
casos, seguida de Catalunya 
amb 8.131. En tercer lloc hi ha 
Andalusia, amb 6.568, i la se
gueix el País Base, amb 3.844. 
Des de l'inici de la pandemia, 
Madrid és on més contagis 
s'han acumulat, amb 695.627 
casos. Just després se situa Ca
talunya amb 596.039. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 09/05/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 

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

87 25 37.522 6.964 250 20.2 646 149· 

Seguiment epidemiologic 

Ueida i el Pirineu registren la 
velocitat de contagi més baixa 
de tates les regions sanit<lries 
Un nou descens deis ingressats i deis crítics a la 
plana, tot i que Ponent suma 76 positi us més 
La demarcació de Lleida 
va sumar en el darrer 
balan~ 76 casos positius de 
Covid-19 (64 a la regió de 
Ponent i 12 a I'Ait Pirineu), 
pero cap nova defunció. 
Les dues regions sanitaries 
tenen la velocitat de contagi 
més baixa de Catalunya. 

lleida 
REDACCIÓ/ACN 
A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandemia, 36.399 casos confir
mats per PCR/TA, 63 més. Són 
37.522 si es tenen en compte ta
tes les preves (64 casos més). Un 
total de 646 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandemia, cap més. 

Pel que fa al risc de rebrot, bai
xa 26 punts i se situa a 250, per 
sota del registre de la setmana 
anterior, quan era de 385. La ve
locitat de propagació baixa una 
centesima, fins a 0,77. La setma
na del 23 al 29 d'abril era de 0,80. 
La taxa de confirmats per PCR/TA 
se situa en 128 per cada 100.000 
habitants i la incidencia a 14 dies 
és de 321. El 6,66% de les preves 
qt,.~e 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 124, qua
tre menys que divendres passat. 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 44.486 Positius 663.004 Positius 3.581.392 Positius 158.997.599 
~~~----~~~ ~--------~~~ --------~~~~ 
Morts 795 Morts 21.989 Morts 78.895 Morts 3.307.742 
------------~~ 

És la quantitat més baixa d'hospi
talitzats des del 26 de mar~, quan 
n'hi havia 116. Els pacients crítics 
a les UCI també van baixar fins a 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 30/4 al6/5) 

Font: Departament de Salut 

22, tres menys. . 
Per centres, I'Arnau de Vila

nova té 79 hospitalitzats per Co
vid-19, deis quals 62 a planta i 17 

a I'UCI; el Santa Maria, 16, deis 
. quals 12 a planta i 4 a I'UCI, i els 
hospitals privats tenen 29 hos
pitalitzats per coronavirus, 28 a 
planta i 1 a I'UCI. 

Per la seva banda, la regió sa
nitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acu
mula 6.609 casos des de l'inici de 
la pandemia, 12 més, i 6.964 su
mant tates les proves (12 casos 
més). Un total de 149 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, cap en el darrer balan<;. 

El risc de rebrot disminueix 36 
punts, fins a 211, mentre que la 
setmana anterior era de 444. L'Rt 
baixa quat re centesimes fins a 
0,67. En l'interval anterior esta
va en 0,97. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 104 per cada 
100.000 habitants. La incidencia a 
14 dies és de 310. El5,51% de les 
preves que es fan donen positiu. 
Hi ha 25 pacients ingressats (+1). 

Per comarques, I'Aita Ribagor
~a acumula una altra jornada amb 
risc de rebrot O, ja que no registra 
cap cas positiu des del 15 d'abri l. 
Milloren la majaría de les comar
ques, amb un descens important 
del risc de rebrot al Seisenes, I'Ait 
Urgell i el Sobira. L'Aran deixa de 
ser zona verda. 
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