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CORONA VIRUS LLEIDA 1 COMARQUES 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu·Aran Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 
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CATALUNYA 

CASOS 521.544 
MORTS 19.743 
IMMUN!TZATS 125.880 

ESPANYA 

14/01-20/01 21/01-27/01 28/01-03/02 14/01-20/01 21/01-27/01 28/01-03/02 14/01-20/01 21/01-27/01 28/01-{)3/02 CASOS 2.941.990 

DATA RISC DE REBROT RTt" INCIDÉNCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCR/TA POSITIVES EN 14DIES DO SI 

MORTS 61.386 
IMMUNITZATS 682.909 

1 . . 
28/01 - 03/02 489 234 0,97 0,58 506,13 423,25 476 92 7,15 4,21 

21/01 - 27/01 544 548 0.93 550,2 602,76 328 161 6,42 5,55 

14/01 - 20/01 550 683 0,98 1,11 570,46 617,36 2.240 137 6,64 6,23 

{1) laxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

MON 

CASOS 105.945.462 
MORTS 2.312.845 
IMMUNITZATS 16.284.843 

(2) 684 segons !'estadística d'AQuAS 

Els índexs de la pandemia continuen 
a la baixa al Pirineu i al pla 
El risc de rebrot i la velocitat de transmissió reculen a les dos regions sanitaries 11 

Salut notifica 83 casos nous de Covid en una jornada sense defuncions 

X.R. 
1 LLEIDA 1 Els indicadors de la pan
dernia continuen a la baixa a les 
regions sanitaries de Lleida i del 
Pirineu. Així dones, a les comar
ques del pla, el risc de rebrot 
era ahir 41 punts inferior i se 
situava en 489 i el ritme de con
tagis (Rt, que indica a quantes 
persones infecta cada positiu) 
era de 0,97. Perla seua part, al 
Pirineu el risc de rebrot també 
va baixar 37 punts fins als 234 i 
la velocitat de contagi va disrni
nuirfins a 0,58. S'ha de recordar 
que les comarques de muntanya 
tenen els millors índexs de Ca
talunya. Quant a la vacuna, un 
total d'11.217 persones ja tenen 
les dos dosis administrarles (57 
més). 

A més, la conselleria de Salut 
va notificar 83 casos nous a la 
demarcació, dels quals 70 cor
responen a la regió sanitaria de 
Lleida, per la qual cosa el total 
de positius des de l'inici de la 
crisi sanitaria s'eleva a 33.097. 
En aquest sentit, el Conselh Ge
neran d'Aran va confirmar ahir 
9 casos més de Covid i va expli
car que durant les últimes hores 
s'ha donat una alta a l'Espitau 
de Vielha i hi ha hagut un nou 
ingrés, perla qual cosa actual
ment hi ha 13 persones hospi
talitzades. La xifra de decessos 
per coronavirus a les comarques 
de Lleida es manté en 678. 

Pel que fa al conjunt..Q.e Ca
talunya, la velocitat de conta
gis també continua a la baixa i 
ahir era de 0,89, dos centesirnes 
menys. El risc de rebrot també 
va disminuir 26 punts i se situa
va en 431. La conselleria de Sa
lut va notificar 47 nous defunci
ons més, perla qua! cosa el total 
s'eleva a 19.743. Així mateix, es 

lmatge d'arxiu d'una professional sanitaria al rebre la vacuna de Moderna. 

van confirmar 1.381 casos més i 
des del mar~ ja són 521.544. Als 
hospitals hi ha 49 persones més 
ingressades (2.566) i a les UCI 
hi ha 18 pacients menys (684). 

Menys contagis a Espanya 
A Espanya, els nous conta

gis han descendit en bona part 
de les comunitats i també els 
ingressos a UCI encara que la 
pressió hospitalaria va conti
nuar sent elevada aquest cap de 
setrnana, en el qua! Espanya va 
rebre 196.800 dosis de la vacu
na d'AstraZeneca, que es co
men~aran a distribuir entre les 
autonomies avui dilluns (vegeu 
la pagina S) .. 

HOSPITALS 

Augmenten els ingressats i brot 
en un sociosanitari d'Aipicat 
• Els centres hospitalaris 
de la regió sanitaria de Llei
da comptaven ahir amb 20 
persones més ingressades per 
coronavirus que dissabte. En 
total, eren 174 enfront de les 
154 del dia anterior. Del to
tal, 28 persones es troben en 
la unitat de cures intensives 
(1 menys). 

En aquest sentit, fonts de 
la conselleria de Salut van 
explicar que part deis ingres
sats a les comarques del pla 
són a causa d'un brot que es 
va detectar al centre socio
sanitari Terraferma, a Alpi
cat. Van assenyalar que hi ha 
un total d '11 pacients amb 
coronavirus. 

SEGRE 
Dilluns, 8 de febrer del 2021 

X. R. f AG~NCIES 
1 LLEIDA 1 Les restriccions per 
contenir la pandemia es re
laxen des d'avui. El Proci
cat dona així "una mica d'ai
re" als sectors més afectats 
perles mesures, com és el 
cas de la restauració. Així, 
l'hostaleria podra obrir dos 
hores més (entre les 07.30 
i les 10.30 i de les 13.00 a 
les 16.30 hores). Perla esua 
part, el confinament passara 
de municipal a comarcal, la 
qua! cosa reactivara les sor
tides d'esquí escolar. De la 
mateixa manera, també es 
permetra la mobilitat entre 
l'Alt Urgell i Andorra, que 
s'assimilaran com si es trae
tés d'una sola comarca . 

'Les llibreries s'equiparen 
ara als equipaments culturals 
i no estaran subjectes a les 
restriccions que s'apliquen 
al comer~. Els girnnasos po
dran reobrir a !'interior amb 
un aforament del30 per cent 
i grups de fins a sis perso
nes. Es permetra la docencia 
presencial en el primer grau 
universitari i podran obrir 
en format semipresencial 
les escoles de música i dan
sa que estiguin certificarles 
perla conselleria d'Educació. 
Amb tot, segueixen suspeses 
la resta d'extraescolars a ex
cepció de les que organitzen 
els centres educatius. 

No obstant, els centres 
comercials es mantenen 
tancats, de la mateixa ma
nera que els establirnents de 
més de quatre-cents metres 
quadrats. A més, els comer
~os que no siguin essencials 
hauran de continuar tancant 
els caps de setmana. Així 
mateix, continua vigent el 
límit de sis persones per a 
les reunions, i que aquestes 
siguin de dos bombolles de 
convivencia. El toe de queda 
nocturn de manté de 22.00 a 
06.00 hores. 

Brot en un convent per 
un capella negacionista 
1 ALACANT 1 Un brot de corona
virus afecta nou monges de 
clausura del monestir de la 
Santa Fa~ d'Alacant. Les re
ligioses van donar positiu per 
coronavirus després d'oficiar 
una missa amb el sacerdQt 
Francisco Martínez Noguera, 
de la diocesi d'Oriola-Ala
cant, que es nega a portar 
mascareta i que fins i tot ha 
estat advertit perla Policia 
Local. 

Els casos i les morts, 
estables a Fran~a 
1 PARIS 1 El ministeri de Sani
tat frances va informar ahir 
de 19.715 nous contagis i 
171 víctimes mortals per 
coronavirus en les últimes 
vint-i-quatre hores i manté 
així estables els nous casos i 
confirma un clar'descens de 
les defuncions. En total, el 
país acumula 3.337.048 casos 
confirmats i 78.965 decessos 
per corona virus des de l'inici 
de la pandemia. 
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