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Catalunya té 57 
ingressats menys 
i el risc de rebrot 
també baixa 
La velocitat de propagació de la 
covid-19 a Catalunya, I'Rt, baixa 
dues centesimes, fins a 0,82, 
mentre que el risc de rebrot 
ho fa fins a 167 (-13), segons 
el darrer balan~ del Departa
ment de Salut. En paral·lel, la 
incidencia a 14 dies igualment 
disminueix i passa de 215,93 
a 203,35. S'han declarat 778 
nous casos confirmats per PCR 
o TA, amb un total de 617.437. 
El4,44% de les preves de la da
rrera setmana ha donat positiu. 
S'ha informat d'una nova mort, 
amb un total de 22.053 defun
cions en tota la pandemia. Hi 
ha 1.082 pacients ingressats als 
hospitals, 57 menys que en el 
balan~ anterior, i 399 persones 
a I'UCI, els mateixos que durant 
les anteriors 24 hores. 

El risc de rebrot era de 241 
entre el28 d'abril i el4 de maig, 
i baixa a 167 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, baixa dues 
centesimes a 0,82, per sota del 
0,92 de la setmana anterior. 
La incidencia-a 14 dies és de 
203,35 entre el 5 i 1'11 de maig, 
per sota deis 263,92 de !'ínter
val anterior. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antí
gens, en el període del S a 1'11 
de maig n'hi va haver 6.413, xi
fra inferior a l'interval anterior, 
quan se'n van declarar 9.316. 
Aixo situa la taxa de confirmats 
per PCR/TA en 82,91 casos per 
cada 100.000 habitants, per so
ta del període anterior (que era 
de 120A4). 

Ponent i el Pirineu 
tenen 45 grups 
escolars confinats 
per casos de Covid 
Actualment són 45 els grups es
colars confinats a la demarca
ció de Lleida a causa de contac
tes amb positius de Covid. Aixo 
provoca que 1.149 alumnes i 
60 professors estiguin a'illats a 
casa. El centre amb més grups 
confinats és l'institut Hug Roger 
111 de Sort amb 4 grups. La xifra 
actual de 46 suposa un aug
ment de només un grup més 
respecte al darrer recompte 
de divendres i una baixada im
portant si ho comparem amb 
la setmana passada, quan n'hi 
havia 70. Des de l'inici del curs 
escolar, 4.089 alumnes han do
nat positiu a Ponent i el Pirineu. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 14/05/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

69 13 37.705 7.016 54 646 151 

Seguiment epidemiologic 

Només el 4,54% dels PCR i 
els tests d'antígens donen 
positiu a la regió de Lleida 
Les comarques de muntanya no registren cap 
defunció, tot i que sí que pugen els ingressats 
Només el 4,54% de 
les proves PCR o tests 
d'antígens que es fan a la 
Regió Sanitaria de lleida 
acaben donant positiu. 
Fa tot just un mes el 
percentatge era del 8,50%. 

Lleida 
ACN/REDACCIÓ 
A la Regió Sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandemia, 36.573 casos confir
mats per PCR/TA, 31 més que al 
recompte anterior. Són 37.705 si 
es tenen en compte tetes les pro
ves. Un total de 646 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini
ci de la pandemia, cap més. 

Pel que fa al risc de rebrot, ca u 
25 punts i se situa en 154, per 
sota del registre de la setmana 
anterior, quan era de 309. La ve
locitat de propagació baixa dues 
centesimes, fins a 0,65. La setma
na del 28 d'abril al 4 de maig era 
de 0,81. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 79 per cada 
100.000 habitants i la incidencia a 
14 dies és de 232. El4,54% de les 
proves que es fan surten positi
ves. Actualment hi ha 69 pacients 
ingressats als hospitals (ídem). 

Mentrestant, la Regió Sani
taria de I'Ait Pirineu i !'Aran acu
mula 6.654 casos des de l'inici 
de la pandemia, 9 més, i 7.016 
sumant totes les proves. Un total 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 

Positius 44.721 _Po_s_iti_·u_s ----=6~68=.5:..:.7..:2 _Po_s_iti_·u_s _ __:3:..:·.;::.604.::....:.:·:..:..7.;::.9=.9 Positius 162.994.866 
Morts 79 Morts Morts 79.33. Morts , 37 . J 

--------------~ --------~.;::._~_.;::. 

de 151 persones han mort des de 
l'inici de la pandemia, cap més. 

El risc de rebrot baixa 21 punts, 
fins a 211, mentre que la setmana 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del4/ 5 al 

11/05) 

Font: Departament de Salut 

anterior era de 258. L'Rt es manté 
a 0,96. En l'interva l anterior esta
va en 0,72. La taxa de confirmats 
per PCR o TA és de 88 per cada 

100.000 habitants. La incidencia a 
14 dies és de 217. El4,01% de les 
proves que es fan donen positiu. 
Hi ha 13 pacients ingressats, dos 
mes que divendres. 

PER COMARQUES 

Després de tres setmanes sent 
!'única comarca de Catalunya que 
tenia un risc de rebrot "baix", 
amb un índex proper a O, !'Alta 
Ribagor~a ha vist com els casos 
han pujat lleument els darrers 
dies i des d'ahir ja apareix en groc 
al mapa, ja que ara es considera 
que el risc és "mitja-baix". Així i 
tot, segueix sent la comarca amb 
un índex de rebrot més baix de la 
demarcació, amb 32,17 punts, se
guida de prop per la Val d'Aran i 
la Segarra amb 45,1 i 48,6 punts 
respectivament. 

A l'altre costat, hi ha el Pallars 
Sobira, que fa setmanes que no 
es treu !'etiqueta de ser una de 
les comarques amb pitjors indi
cadors, tot i que for~a més baixos 
que fa un mes. Actualment el risc 
de rebrot se situa en els 637,21 
punts. El Segria, per la seva ban
da, ha rebaixat 30 punts el seu 
risc de rebrot en un sol dia i ara 
és de 166,6. 
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