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Tres comarques de Lleida estan entre les cinc de Catalunya amb un percentatge més alt de població vacunada contra 
la Covid-19 ambla primera dosi. El Pallars Jussa esta en segona posició, amb un 44,7%; !'Alta Ribagor~a en quarta 
(43,8%), i les Garrigues en cinquena (43,5%). El ranquing globall'encapc;ala la Terra Alta (Tarragona), amb un 47,3%. 

CORONA VIRUS SANITAT 

Tres de les S comarques amb més índex 
de població vacunada són de Lleida 
El Jussa (44,7% amb una dosi), l'Alta Ribagon;a (43,8%) i les Garrigues (43,5%) 

S.ESPrN 
1 LLEIDA 1 La vacunació a la pro
víncia avanr;a a un bon ritme i 
de les cinc comarques de Cata
lunya amb el percentatge més 
elevat d'administració de pri
meres dosis, tres són lleidatanes. 
El rfmquing globall'encapr;ala 
la Terra Alta, a les Terres de 
l'Ebre, on un 47,3% ja compta 
amb la primera injecció. El se
gon lloc l'ocupa el Pallars Jussa, 
amb un 44,7; al quart hi ha l'Alta 
Ribagon;a, amb un 43,8%; i al 
cinque, les Garrigues, amb un 
43,5%. En tercer lloc es troba 
una altra comarca tarragonina, 
la Ribera d'Ebre (44,2%). A l'al
tre extremes troba la Segarra, 
amb un 32,5% de població amb 
una dosi, i la Val d'Aran, amb 
un 34,7%. D'aquesta manera, 
la diferencia entre la comarca 
lleidatana amb el més gran i el 
menor índex de vacunació és 
de dotze punts (vegeu elllistat 
adjunt). 

En tot cas, Lleida és la pro
víncia catalana amb un índex 
més alt de població vacunada 
amb una primera dosi, amb un 
37,5% (165.595 persones). A la 
de Barcelona és un 34,6%, un 
32,3% a la de Girona i un 35% 
a la de Tarragona. La mitjana de 
Catalunya és del34,6%, mentre 
que el15,9% ja esta totalment 
1mmunitzat perque té la pau
ta completa de dos dosis o bé 
una si ha rebut Janssen o tenen 
menys de 65 anys i ja han passat 
la Covid. A la província de Llei
da són un 17,9% els habitants 
que estan completament immu
nitzats (78.688 persones). Per 
comarques, la Terra Alta ocupa 
també la primera posició, amb 
un 25,3%. El Pallars Jussa és 
segona (21,8%) i les Garrigues, 
tercera (21,1%). 

Tercera dosi de Moderna 
D'altra banda, Moderna pre

sentara a principis de juny una 
petició d'autorització a !'Agen
cia Europea del Medicament 
perque la seua vacuna pugui 
ser utilitzada en adolescents 
de dotze a disset anys. Així 
ho va anunciar el seu conseller 
delegat, Stéphane Bancel, en 
una entrevista a Le ]ournal du 
Dimanche, en que argumen
ta que " l'ideal" seria protegir 
aquests adolescents "abans d~ 
finals d'agost". "Si no es vacuna 
massivament, no es pot descar
tar el risc d'una altra onada." 
També afirma que caldra donar 
una tercera dosi de record a les 
persones queja van ser vacuna-
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DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 
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13/05-19/05 101 137 0,77 0,88 
06/05·12105 142 189 0,65 0,97 
29/04-05/05 287 217 0,80 0,68 

(1} Taxa de reproducció efectiva del virus 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA CATALUNYA 
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des, comen<;:ant "des del final de 
l'estiu" amb els grups de risc a 
que se'ls va inocular a comen
r;aments d'any. 

Així mateix, les vacunes 
Pfizer i AstraZeneca són alta
ment efectives contra la nova 
variant índia del coronavirus, 
jaque ofereixen un 88% i un 
60% de protecció, r espectiva
ment, després de la segona dosi, 
segons un estudi divulgat per 
l'organisme públic sanitari Pu
blic Health England. A més, el 
president del Govern central, 
Pedro Sánchez, defensara avui 
a BrusseHes millorar el meca
nisme de distribució de vacunes 
per accelerar el procés cap a l 
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Font: Dadescovid 
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VACUNATS PRIMERA 
% PCR/TA POSITIVES DO SI . . . ,, 

15.023 2.488 3,73 4,09 

13.894 2.229 4,00 4,06 

7.008 2.712 7,25 5,55 
Font: ~artament de Salut 

(2) 814 segons !'estadística d'AQuAS 

MÓN 

CASOS 06.064 
MORTS 3.456.189 
IMMUNITZATS S% 

final de la pandemia. La vacunació contra la Covid-19 avan~a a bon ritme a Lleida. 

El risc de rebrot 
al pla baixa fins 
a vorejar els 
100punts 
• El departament de Sa
lut va notificar ahir qua
ranta-dos nous positius de 
Covid-19 a Lleida, 39 al 
pla i tres a l'Alt Pirineu i 
Aran, de manera que el 
total acumulat des de l'ini
ci de la pandemia arriba 
als 45.141. A tot Catalu
nya va comunicar 806 ca
sos i dos defuncions, cap 
a Lleida. 

El risc de rebrot a Po
nent baixa cinc punts i se 
situa en 101, de manera 
queja voreja els cent, que 
marca I'índex a partir del 
qual Salut considera el 
risc elevat. A l'Alt Piri
neu i Aran descendeix 
a 137 (-7). A les-comar
ques de muntanya tam
bé disminueix la taxa de 
transmissió del virus o Rt 
a 0,88 mentre que al pla 
puja tres centesimes fins a 
arribar al 0,77. La mitjana 
catalana de risc de rebrot 
és de 111 punts (+2) i la 
velocitat de contagi creix 
lleugerament fins a 0,81. 

Respecte al nombre 
d'ingressats per corona
virus en centres públics 
i privats catalans, aug
menta·a 857, la qual cosa 
significa dinou més res
pecte al balan<; anterior. 
No obstant, els pacients 
crítics a les UCI crítics bai
xen a 315, ésa dir, quinze 
menys. 
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